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RESUMO
Sistemas de apoio à tomada de decisão tornaram-se importantes na empresa
a semelhança das aplicações que suportam sua operação. Tais sistemas não são
triviais de serem implementadas pois envolvem equacionar requisitos que remetem
a atributos de qualidades conflitantes e, comumente, são desenvolvidos sob
circunstâncias de negócio que elevam sua complexidade dentre elas: restrição
orçamentária, prazo de implementação e variedade de tecnologias disponíveis no
mercado. Métodos de elicitação e/ou avaliação de arquitetura de software aplicados
na fase inicial do processo de desenvolvimento auxiliam a dirimir estas dificuldades
bem como asseguram o alcance das metas de qualidade e requisitos de negócio
almejados, no entanto, esta prática tem sido pouco difundida nesta categoria de
sistema. Este trabalho apresenta uma revisão sobre fundamentos e técnicas de
elicitação e avaliação de arquitetura de software, salientando um estudo do centro
de pesquisa Carnegie Mellon Software Engineering Institute (SEI) no qual provê a
deliberação da arquitetura de software sob aspectos técnicos e econômicos
integradamente. A principal contribuição deste trabalho é a apresentação de
resultados práticos do estudo da SEI auferidos no processo de desenvolvimento de
um sistema de apoio à tomada de decisão em um projeto da indústria.

Palavras chave: Arquitetura de software, atributos de qualidade, ATAM, CBAM,
DSS, DW, DM.

ABSTRACT
Architectural Evaluation of Decision Support System using ATAM and CBAM
integrated
Decision support systems became important in the enterprise the similarity of
its operational systems. Such systems are not easy to implement because they
involve requirements that refer to conflicting quality attributes and usually they are
developed in business conditions that increase the complexity including: budget
constraints, implementation time and variety of technologies. There are methods of
elicitation and evaluation of software architecture applied in the initial phase of the
development process to help resolve these difficulties and ensure the achievement of
quality goals and business requirements, however, this practice has been little
reported in this system category. This paper presents a review of fundamentals and
techniques of elicitation and evaluation of software architecture, highlighting a study
by the Research Center Carnegie Mellon Software Engineering Institute (SEI) in
which provides recomendations to define evaluation software architectural decisions
considering technical and economic issues. The main contribution of this work is the
presentation of practical results about this research in the process of developing a
decision support system in an industry.
Keywords: software architecture, quality attributes, ATAM, CBAM, DSS, DW, DM.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
Sistemas computacionais de apoio à tomada de decisão ganharam expressividade
de igual importância aos sistemas operacionais nas organizações. Avaliar
desempenho bem como predizer riscos e oportunidades manuseando e analisando
dados operacionais correntes e históricos são táticas indispensáveis para uma
empresa manter-se competitiva frente ao presente cenário sócio-econômico.
O desenvolvimento de software com este propósito não é uma tarefa elementar.
Além de demandar equacionamento de atributos de qualidades conflitantes comuns
em sistema corporativo1, esta categoria de sistema possui requisitos específicos
que remetem a outros conflitos entre atributos de qualidade. Destacam-se:


capacidade de disponibilizar informações agilmente sob uma base de dados
de volume substancioso (volumetria em unidades de gigabytes, em
determinados segmentos de mercado tratam-se de terabytes);



obtenção e qualificação dos dados mantidos por diferentes processos
operacionais na empresa sem comprometer o ambiente e/ou serviço dos
sistemas computacionais que suportam estes processos;



integração de dados de mercado (dados de origem externa) com os dados
estruturados nos sistemas operacionais da empresa;



flexibilidade e agilidade em atender as frequentes adequações do processo
de negócio, entre outros.

Segundo Bass et al (2003) e Clements et al (2002), os atributos de qualidade de um
software e seus fatores conflitantes, se existirem, emergem ao se estabelecer a
arquitetura do software no início do processo de desenvolvimento. Garlan (2000)
menciona que a definição da arquitetura de software facilita a atividade de análise

1

Para a presente pesquisa defini-se como sistema corporativo a conceituação pragmática de Fowler (2006), a
saber: sistema corporativo é uma aplicação que envolve estruturar, persistir e manusear dados que permeiam
um ou mais processos operacionais de uma empresa, tais como: folha de pagamento; contabilidade, serviço de
atendimento ao cliente, análise de custo, análise de desempenho comercial, entre outros.
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de um projeto, incluindo verificação de consistência e conformidade com atributos da
qualidade.
Métodos de elicitação e/ou avaliação de arquitetura que proveem capacidade de
identificar e/ou verificar consistência e/ou conformidade dos atributos da qualidade
envolvidos em um software estão disponíveis para adoção no processo de
desenvolvimento e são freqüentemente abordados no campo de pesquisa, dentre
eles:


Quality Attribute Workshop (QAW), instrumento para elicitação dos atributos
de

qualidade

que

irão

direcionar

o

desenvolvimento

do

software

(BARBARCCI, 2003; RIBEIRO, 2007);


Software Architecture Analysis Method (SAAM), instrumento para avaliação
da arquitetura de software (CLEMENTS, 2002; SHEN, 2008);



Architecture Tradeoff Analysis Method (ATAM), instrumento de elicitação e
avaliação dos atributos da qualidade a serem atendidos no software
(CLEMENTS, 2002; BASS, 2003; NORD, 2003; SHEN, 2008);



Active Reviews for Intermediate Designs (ARID), instrumento de avaliação de
uma versão parcial da arquitetura de software (CLEMENTS, 2002);



Cost Benefit Analysis Method (CBAM) instrumento para análise de decisões
arquiteturais sob a perspectiva econômica (KAZMAN, 2002; BASS, 2003;
NORD, 2003).

De acordo com Ribeiro (2007) os métodos de avaliação de arquitetura de software
possuem características semelhantes

mas sua aplicabilidade se distingue em

alguns casos mediante as particularidades que apresentam. Por exemplo, o SAAM
cobre primariamente os atributos de qualidade modificabilidade e funcionalidade
enquanto que o ATAM não está vinculado a nenhum específico (CLEMENTS, 2002);
o CBAM analisa e delibera aspectos econômicos de decisões arquiteturais
(KAZMAN, 2002; BASS, 2003; NORD, 2003) enquanto que ATAM, SAAM e ARID
estão centrados em aspectos técnicos (CLEMENTS, 2002; NORD, 2003). Neste
sentido, a correta adoção de um método de avaliação da arquitetura também é
objeto de atenção no processo de desenvolvimento de software.
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Os métodos da SEI tem sido amplamente explorados em vários contextos e
domínios diferentes, no entanto observa-se que estes métodos são pouco
referenciados em domínio de sistema corporativo. Por exemplo, o ATAM é um dos
métodos mais referenciados sob diferentes perspectivas: domínio de software não
corporativo (BASS, 2008; CLEMENTS, 2005; KAZMAN, 2005; RAZA, 2009; REYNA,
2009); elaboração de padrões e guia de referencia (BASS, 2008; KAZMAN, 2005;
SHEN, 2008), processo de desenvolvimento (FARHAN, 2009; GUIMARÃES, 2008;
KANWAL, 2010), domínio de hardware (PEÑA, 2010), entre outros. Bass et al (2008)
analisaram o resultado de um rol de avaliação arquitetural de software que utilizaram
o ATAM e dentre elas não havia nenhuma situação de domínio de sistema
corporativo, foram 12 software do departamento de defesa dos Estados Unidos, 2 de
outra agência governamental americana e outros 4 referentes a sistemas
comerciais.
Sistema de apoio à tomada de decisão, categoria de sistema de cunho corporativo,
dispõe de uma diversidade de soluções e tecnologias bem como especificidades de
negócio que possibilitam emergir várias proposições arquiteturais durante o
processo de desenvolvimento, proposições estas com características técnicas,
custos e retorno de investimento diferentes (BARBIERI, 2001). Eleger a apropriada
proposição demanda uso de técnicas arquiteturais que propiciem analisar aspectos
técnicos e econômicos, indicando, por exemplo, o uso conjunto dos métodos ATAM
e CBAM.
Embora os métodos de avaliação da arquitetura de software estejam sendo
aplicados, isoladamente ou conjuntamente, sua experimentação em sistemas de
apoio à tomada de decisão é pouco difundida motivando a realização do presente
trabalho.

1.2 Objetivo
A presente pesquisa tem como objetivo experimentar o uso integrado dos métodos
de avaliação de arquitetura de software ATAM e CBAM, segundo proposição de
Nord et al (2003), no início do processo de desenvolvimento de um sistema de
apoio à tomada de decisão, analisando a adequabilidade dos métodos para o tipo de
software em questão, bem como identificando os benefícios e as dificuldades
incorridas em sua aplicação.
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1.3 Resultados esperados e contribuições
A principal contribuição deste trabalho é o relato, em uma situação da indústria, do
processo de avaliação de arquitetura de software sob aspectos técnicos e
econômicos conjuntamente e com uso de métodos para este fim, situação esta
pouco divulgada no campo de pesquisa (NORD, 2003).
Esta contribuição pode ser explorada sob 3 perspectivas, a saber:
- melhoria do processo de desenvolvimento de sistema na indústria, foco principal
deste trabalho, na qual refere-se ao uso de métodos no processo de definição e
avaliação de arquitetura software em projetos da empresa, objetivando identificar a
solução arquitetural entre a melhor relação custo e benefício para o domínio e
contexto de negócio envolvidos bem como assegurando a qualidade do produto;
- científica, que refere-se a apresentação de resultados práticos do uso integrado
dos métodos ATAM e CBAM na definição e avaliação de arquitetura de software,
demonstrando a racionalização do processo de avaliação indicada por Nord et al
(2003) e os ganhos auferidos. Situação esta pouco explorada no campo de pesquisa
(NORD, 2003).
- técnica, relatando o uso de técnicas arquiteturais no processo de desenvolvimento
de sistema de apoio à tomada de decisão.

1.4 Abrangência
A avaliação técnica e econômica de uma arquitetura de software pode ser realizada
em um sistema de qualquer categoria, em diferentes momentos de seu processo de
desenvolvimento e até mesmo durante sua vida útil.
A presente pesquisa centra-se na avaliação arquitetural de sistema de apoio à
tomada de decisão no início do processo de seu desenvolvimento, ou seja, antes do
software ser materializado.
Pontos pertinentes ao campo da arquitetura de software e a categoria de sistema em
questão foram considerados, por exemplo:

elicitação de atributos de qualidade,

formalização da descrição arquitetural, modelos de referencias de sistema de apoio
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à tomada de decisão e processo de Data Warehousing, no entanto, estes não
constituem foco do presente trabalho.

1.5 Método de Trabalho
O desenvolvimento desta pesquisa foi realizado sob os seguintes passos:
1-) Levantamento de referências que embasem cientificamente o desenvolvimento
da aplicação exemplo, explorando os seguintes assuntos:


Fundamentações sobre arquitetura de software, modelos de qualidade de
software e atributos de qualidade;



Métodos de definição e avaliação de arquitetura de software e relatos de
experimentações;



Características e especificidades técnicas de sistemas de apoio à tomada
decisão e de seu processo de desenvolvimento.

2-) Compilação dos conceitos observados nas referências correlacionando-os com
a experiência do autor em implementação de sistemas de apoio à tomada de
decisão, provendo a organização dos métodos de avaliação de arquitetura de
software a serem usados na aplicação exemplo bem como descrevendo o fluxo de
execução, os procedimentos, os papéis a serem desempenhados e os artefatos a
serem elaborados.
3-)

Planejamento da aplicação exemplo. O propósito desta fase é realizar a

contextualização do domínio do problema bem como as técnicas e tecnológicas
aplicáveis que serão objeto de tratativa no passo seguinte.
4-) Execução do experimento, aplicando o processo de avaliação de arquitetura de
software. Nesta etapa realiza-se:


Análise dos requisitos funcionais, identificação dos requisitos não funcionais e
elaboração das visões arquiteturais;



Execução do processo de avaliação, elaborando os artefatos previstos;



Registro de situações e percepções relevantes incorridas durante a execução
da avaliação.
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5-)

Análise de resultados do processo de avaliação sob uso dos métodos

observados.

1.6 Organização do Trabalho
O capítulo 2, Fundamentações conceituais, discorre sobre fundamentos da
arquitetura de software e modelos de referência que apoiam sua definição: a norma
de qualidade de software NBR ISO/IEC 9126-1 (2003) e a norma ISO/IEC 42010
(2000) que aborda recomendações sobre descrição arquitetural. Apresenta
pareceres de métodos

de definição e avaliação de arquitetura de software

desenvolvidos pelo centro de pesquisa da SEI,

detalhando especificamente os

métodos ATAM e CBAM (CLEMENTS, 2002; BASS, 2003; NORD, 2003) por serem
estes objeto de observação da presente pesquisa. Apresenta o estudo de Nord et al
(2003) no qual aborda o uso integrado de ambos os métodos, relatando a
convergência dos procedimentos e as melhorias ao aplicá-los conjuntamente.
O capítulo 3, Referências de Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão, discorre
sobre conceitos e fundamentos desta categoria de software que serão relevantes no
processo de definição e/ou avaliação de arquitetura a ser aplicado sob uso dos
métodos observados.
O capítulo 4, Organização dos métodos ATAM e CBAM, apresenta as razões que
levam ao uso integrado dos referidos métodos; relata a organização recomendada
para aplicação integrada, descrevendo o fluxo de execução, os procedimentos
requeridos e os papéis envolvidos para realizar as atividades.
O capítulo 5, Aplicação dos métodos integrados,

relata a aplicação exemplo

apresentando: contextualização da empresa, do processo de avaliação arquitetural
atualmente praticado e do sistema observado;

descreve detalhadamente a

aplicação dos métodos na avaliação de um sistema de gestão de indicadores
estratégicos; e, por fim, apresenta parecer sobre aplicação dos métodos, elucidando
os resultados auferidos e as dificuldades incorridas.
Finalizando, o capítulo 6, Conclusão, consiste das considerações finais da pesquisa,
apresentando contribuições e sugestões para estudos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÕES CONCEITUAIS
2.1 Introdução
Este capítulo desenvolve os principais pontos envolvidos na definição e avaliação de
arquitetura de software no início do processo de desenvolvimento de um sistema.
Discorre sobre duas normas que apoiam o processo de definição e avaliação de
arquitetura de software: a norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003) que aborda os
atributos de qualidade de software e a norma ISO/IEC 42010 (2000) que aborda as
visões arquiteturais de um sistema. Apresenta sumariamente os principais métodos
de definição e avaliação de arquitetura de software elaborados no centro
especializado da SEI, salientando os métodos ATAM e CBAM tanto individualmente
como integradamente por serem estes utilizados na aplicação exemplo.

2.2 Arquitetura de Software
Software é desenvolvido para atender objetivos de negócio (BASS, 2003) e, por
estes objetivos serem peculiares em empresas e segmentos de mercado, as
características de um software requeridas em uma empresa necessariamente não
são as mesmas para outra. Por exemplo, a indústria aviônica demanda software
com alta confiabilidade e tolerância a falha uma vez que vidas humanas estão em
risco. Já, o mercado de comércio eletrônico demanda software com alta
disponibilidade e modificabilidade dado o dinamismo mercadológico pertinente a
este segmento.
A disciplina de arquitetura de software é uma prática aplicável no desenvolvimento e
manutenção de sistema objetivando alcançar as necessidades de negócio e a
qualidade requerida no produto. Segundo Clements et al (2002) a arquitetura de
software é a ponte entre os objetivos de negócio e o sistema.
Os princípios da arquitetura de software permeiam vários aspectos do ciclo de
desenvolvimento que contribuem para o

atendimento das expectativas sob as

perspectivas de negócio, econômica e tempo, dentre eles destacam-se:
- enfoque nos atributos da qualidade, que objetiva determinar e validar o
comportamento do software antes de sua materialização. Este princípio suporta o
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gerenciamento do projeto sob as vertentes de escopo, custo e risco bem como o
alcance da qualidade do produto.
- mapeamento das diferentes visões arquiteturais objetivando identificar as
características do software de acordo com os diversos pontos de interesse. Uma
das dificuldades comumente divulgada

no

processo de desenvolvimento de

software é a comunicação entre os envolvidos; a elaboração da arquitetura de
software prevê estabelecer um objetivo em comum do produto sob as perspectivas
de negócio, técnica e tecnológica,

convergindo os interesses específicos e

linguagens peculiares a um entendimento comum entre todos os envolvidos.
- aplicação de estilos e padrões de projetos objetivando aumentar a qualidade do
produto e produtividade durante o desenvolvimento. Este princípio contribui
significativamente na redução de custo e prazo de desenvolvimento de software sem
comprometer a qualidade do produto.

2.2.1 Definição de Arquitetura de Software
O termo arquitetura de software tem sido amplamente explorado na Engenharia de
Software, sendo utilizado em diversos contextos, tanto no campo de pesquisa
quanto por engenheiros no exercício de suas funções, justificando assim a
diversidade de definições existentes (CLEMENTS, 2002; GUIMARÃES, 2008;
MICHALIK, 2008). Entre as definições que fundamentam esta pesquisa estão:


Arquitetura de software de um programa ou sistema computacional é a
estrutura ou estruturas do sistema, que compreendem elementos de software,
as propriedades externas visíveis desses elementos e o relacionamento entre
eles (BASS, 2003);



Arquitetura de software é a organização fundamental de um sistema,
englobando os componentes e seus relacionamentos, o ambiente e os
princípios que governam o projeto e a evolução da arquitetura (ISO/IEC
42010, 2000);



A arquitetura de software define uma estrutura do sistema pela qual se tem o
entendimento

dos

componentes

e

seus

inter-relacionamentos;

está
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diretamente relacionada aos atributos da qualidade e impacta a qualidade a
ser apresentada pelo sistema (SILVA FILHO, 2007).
Gast (2008) aborda arquitetura de software sob duas perspectivas complementares
no processo de desenvolvimento. Uma tem foco no projeto do software
descrevendo-o como um conjunto de componentes que se interagem. A outra,
fundamentada pela literatura de Bass et al (2003), enfatiza arquitetura como sendo
a estrutura do sistema determinada no início do processo de desenvolvimento de
modo que os requisitos funcionais e não funcionais sejam plenamente atendidos e
os interesses conflitantes entre os diferentes profissionais envolvidos no projeto
sejam conciliados. Esta segunda perspectiva foi adotada no desenvolvimento da
presente pesquisa, pois a categoria de sistema a ser observada tem como fator
crítico de sucesso estabelecer a arquitetura antes de ser materializada por envolver
interesses de profissionais de diferentes áreas de uma empresa, diversidade de
componentes tecnológicos que a suportam, integração com sistemas legados, entre
outros fatores.

2.2.2 Relevância da Arquitetura de Software
A arquitetura de software é a manifestação de decisões de projeto abordando
fatores econômicos (custo e tempo), de escopo (requisitos funcionais), técnicos
(requisitos não funcionais e tecnologia) e estrutural (decomposição em componentes
e seus relacionamentos) (BASS, 2003; CLEMENTS, 2002).
Clements et al (2002) e Bass et al (2003) enquadram a arquitetura de software
como um importante artefato do processo de desenvolvimento de software por:


Ser um veículo de comunicação entre os interessados no produto: o
desenvolvimento de software envolve atender diferentes pessoas em uma
organização.

Patrocinador

(cliente),

usuários,

desenvolvedores,

administradores de sistemas e gerente de projetos possuem visões e
interesses particulares. Sendo assim a arquitetura representa uma abstração
comum do software, convergindo diferentes pontos de vista e propiciando
consenso e comunicação homogênea entre os envolvidos;


Deliberar importantes decisões do software no início de sua construção: a
arquitetura manifesta definições de projeto logo no início do processo de
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desenvolvimento que impactam todo o ciclo de vida. Elucida e delibera pontos
conflitantes, tais como desempenho e segurança, manutenibilidade e
confiabilidade, esforço corrente e futuro para desenvolvimento;


Ser uma abstração do sistema reusável e transferível: a arquitetura de
software constitui-se de um modelo compreensível de como o software está
estruturado. Deste modo, torna-se um instrumento orientador no processo de
desenvolvimento e manutenção, minimizando falhas e falta de qualidade de
projeto bem como melhorando a produtividade e diminuindo o tempo de
entrega e o custo do produto.

Silva Filho (2007) ressalta a importância da arquitetura de software por permitir agir
na complexidade, quantidade de requisitos e restrições orçamentárias e de
cronograma apresentadas no desenvolvimento de software, uma vez que:


Promove suporte ao reuso – componentes definidos e testados podem ser
aproveitados em novas aplicações;



Serve de base para estimar custos e gerenciar projeto – a existência de uma
arquitetura

bem

definida

permite

ao

gerente

de

projeto

alocar

adequadamente tarefas e estimar melhor o tempo e tamanho de equipe
necessários para a execução do projeto;


Serve de base para análise da consistência e dependência – o arquiteto de
software pode verificar se a arquitetura adotada suporta consistentemente os
atributos da qualidade desejados avaliando o nível de dependência existente;



Pode ser utilizada para determinar atributos de qualidade do sistema –
iterativamente o arquiteto de software faz a análise arquitetural a fim de
identificar os atributos;



Atende os requisitos do sistema

– a arquitetura ajuda a estabelecer os

requisitos funcionais, que compreendem o conjunto de funcionalidades do
sistema de software, e requisitos não funcionais que determinam as
características visíveis ao usuário tais como desempenho e confiabilidade.
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2.2.3 Avaliação de Arquitetura de Software
Sendo arquitetura de software um dos possíveis meios para encontrar os atributos
de qualidade de um sistema, sua avaliação torna-se importante. Para Clements et al
(2002) são 3 os propósitos para avaliar uma arquitetura:


Identificar antecipadamente a viabilidade técnica de uma solução arquitetural
no início do processo de desenvolvimento do software, ou seja, antes do
produto ser materializado. Comumente, a atividade de levantamento de
requisitos tem foco nos requisitos funcionais, no entanto, os requisitos não
funcionais são fatores decisivos de um sistema e são os direcionadores de
uma adequada arquitetura;



Gerar cenários de arquiteturas candidatas ao domínio do problema, provendo
capacidade de comparação entre eles e, por conseguinte, capacidade de
selecionar a arquitetura que melhor atenda as expectativas requeridas pelos
interessados;



Identificar os riscos e pontos de sensibilidade de uma arquitetura. O
conhecimento das vulnerabilidades de uma arquitetura potencializa seu uso
adequado e minimiza

ocorrência de situações não previstas e/ou

indesejadas.
Kazman et al (2002) também salientam a necessidade de avaliar uma arquitetura de
software sob aspectos econômicos uma vez que os recursos das empresas são
finitos e estas precisam saber como aplicá-los assertivamente em sistemas
computacionais objetivando maximizar ganhos e minimizar riscos em seus negócios.
Os propósitos para esta perspectiva de avaliação são:


Identificar os custos de implementação e de manutenção de uma solução
sistêmica. Normalmente a análise de custos centra-se nos dispêndios
financeiros para

construção do sistema não considerando os custos

envolvidos em sua manutenção ou atualização;


Identificar o benefício que uma proposição arquitetural propicia. O benefício
de uma determinada arquitetura de software pode ser tão importante para a
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empresa quanto os custos envolvidos, em determinada situação pode até se
sobressair;


Identificar o retorno de investimento de cada proposição arquitetural de um
sistema. Comumente várias estratégias arquiteturais emergem em uma
solução sistêmica e suas diferenças estão expressas nos custos e benefícios
incorridos por: implementarem dispositivos e funcionalidades diferentes;
possuírem custos e prazos de desenvolvimento diferentes; consumirem mais
ou menos recursos; e possuírem incertezas e riscos diferentes.

A avaliação técnica e econômica da arquitetura de software pode ser realizada em
fase inicial e final do processo de desenvolvimento de um sistema e até mesmo
durante sua vida útil. Segundo Guimarães (2008), a avaliação técnica em estágios
iniciais do processo de desenvolvimento é realizada sob uma solução arquitetural
abstrata de forma que questionários, listas de validação e métodos baseados em
cenários são as ferramentas apropriadas em virtude da insuficiência de dados que
permitam realizar medições e/ou simulações do comportamento de uma arquitetura.
Já, em estágios finais, com o software detalhado ou materializado, métricas podem
ser estabelecidas e coletadas permitindo, sob uso de técnicas apropriadas, analisar
o comportamento de uma arquitetura.
O experimento da presente pesquisa tem foco na avaliação no início do processo
desenvolvimento do sistema, ou seja, em tempo de projeção do software.

2.3 Atributos da Qualidade de Software
Os atributos da qualidade, que compreendem o atendimento de requisitos funcionais
e não funcionais, determinam a arquitetura de um software. Decisões arquiteturais
envolvem diferentes atributos da qualidade e estes são fatores chaves que expõe
riscos e pontos de sensibilidade de uma arquitetura (BASS, 2003).
Segundo Silva Filho (2007) a arquitetura de software impacta a qualidade a ser
apresentada pelo produto uma vez que sua definição está diretamente relacionada
aos atributos da qualidade e, para tanto, é preciso a compreensão dos seguintes
pontos:


Mudança na estrutura da arquitetura com o intuito de melhorar um atributo de
qualidade, geralmente, afeta outras características de qualidade;
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A arquitetura é crítica para a realização de atributos de qualidade;



As características qualitativas do produto devem ser projetadas dentro da
arquitetura do software. Por exemplo, se o sistema precisa ter um
determinado nível de segurança, componentes que façam registro de log de
transação, autorização de acesso às funcionalidades, entre outros, precisão
ser projetados;



A arquitetura não garante a existência de algum atributo de qualidade no
produto final, ela apenas influencia.

2.3.1 Modelo de Qualidade
Um modelo de qualidade é a especificação das características necessárias que um
produto de software deve possuir e estas características relacionam-se diretamente
aos atributos de qualidade (NBR ISO/IEC 9126-1, 2003). Para Albim (2003) os
modelos de qualidade agregam características relacionadas a vários atributos de
qualidade que identificam práticas de engenharia e métricas para sua medição. A
figura 1, em notação UML, representa esta fundamentação.
Características externas

-manifestação de

1

Atributos de Qualidade

1..*

-endereça

1..*

Prática de Engenharia

1..*

1
Observável

Não observável

1..*

-Mede
Técnica Arquitetural

Métrica

Figura 1 – Meta Modelo de Qualidade
Fonte: Adaptado de Albim (2003)

A norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003) Qualidade de Produto. Parte 1: Modelo de
Qualidade, versão brasileira da norma ISO 9126-1 Product Quality – Part 1: Quality
Model, é um modelo de referência de qualidade de produto de software que tem
foco nas características e atributos da qualidade. Seu uso objetiva:


Validar a completude de uma definição de requisitos;



Identificar requisitos de software;



Identificar objetos de projeto de software;



Identificar objetivos para testes de software;
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Identificar critérios para garantia de qualidade;



Identificar critérios de aceitação para produtos finais de software.

A norma está estruturada em duas partes, uma tem foco na qualidade interna e
externa da arquitetura e outra na qualidade do produto. Para o propósito da presente
pesquisa apenas a primeira parte será observada por esta caracterizar os atributos
de qualidade de um software que são alvos de tratativa no processo de
definição/avaliação arquitetural de um sistema.
O modelo de qualidade, abordado na primeira parte da norma, categoriza os
atributos de qualidade de software em 6 características, as quais, por sua vez, são
subdivididas em sub-características, sendo elas:


Funcionalidade:

Capacidade

de

prover

funções

que

atendam

às

necessidades explícitas e implícitas.


Confiabilidade:

Capacidade

de

manter

um

nível

de

desempenho

especificado.


Usabilidade: Capacidade de compreensão, aprendizagem, operação e
atratividade do software pelo usuário.



Eficiência: Capacidade de apresentação do apropriado desempenho, relativo
à quantidade de recursos usados.



Manutenibilidade: Capacidade de modificação do software. As modificações
referem-se a correções, melhorias ou adaptações do software em decorrência
de mudanças no ambiente ou em seus requisitos.



Portabilidade: Capacidade de transferência de um ambiente para outro,
podendo incluir ambiente organizacional, de hardware ou de software.

A figura 2 representa as características e o conjunto de atributos relacionados a
cada uma.
Dado o enfoque e a variedade de atributos de qualidade na norma NBR ISO/IEC
9126-1 (2003) esta será utilizada para o desenvolvimento da aplicação exemplo
desta pesquisa.
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Figura 2 – Modelo de Qualidade
Fonte: Adaptado da norma NBR ISO/IEC 9126–1

2.4 Visões em Arquitetura de Software
A arquitetura de software é estruturada pelo entendimento apropriado e deliberação
correta dos pontos de interesses existentes entre as diferentes pessoas e papéis
envolvidos no desenvolvimento do produto. Cada ponto de interesse relevante
promove uma visão arquitetural do sistema.
A figura 3, em notação UML, refere-se ao diagrama presente na norma ISO/IEC
42010 Recommended pratice for architectural description of software que mostra a
relação entre sistema, objetivos, arquitetura, ambiente, envolvidos e seus interesses.
Ponto de vista e interesses dos envolvidos no sistema fazem parte da descrição
arquitetural sob perspectiva específica.
A determinação de múltiplas visões de um software permite tratar separadamente e,
por conseguinte, adequadamente os vários interesses dos envolvidos no projeto.
Kruchten (2000) defende que visões podem descrever diferentes aspectos de um
software, como por exemplo:
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Figura 3 – Modelo conceitual de visões arquiteturais (notação UML)
Fonte: Adaptado da norma ISO/IEC 42010



Organização lógica do sistema;



Organização da funcionalidade do sistema;



Considerações sobre concorrência e execução;



Descrição da distribuição física do sistema em uma determinada plataforma.

De acordo com Varoto (2002) não há representação simples para uma arquitetura
mas sim várias representações com diferentes perspectivas e regras. A
representação em várias visões e utilizando vários modelos produz resultado
consistente retratando informações referentes a fluxo de dados, fluxo de controle,
dependências físicas e restrições de ambiente.
Existem vários esquemas de visões para descrever a arquitetura de um sistema e
cada esquema tem por objetivo observar um determinado aspecto considerando as
várias perspectivas envolvidas. Os mais comuns e utilizados pela indústria de
software são (VAROTO, 2002):


OMT: descreve alguns modelos do sistema sob a perspectiva do que o
sistema deve fazer, sem a preocupação de como se deve fazer. Ressalta, em
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separado, os detalhes estático, dinâmico e funcional dos objetos identificados
no sistema;


Booch; descreve as visões com foco nas atividades da fase de projeto do
ciclo de desenvolvimento de software. Distingue as estruturas de classes e
objetos provendo diagramas independentes para cada uma;



“4+1”: descreve as visões conforme o Rational Unified Process (RUP) com o
objetivo de assegurar a produção do software com qualidade e atendendo
às necessidades do usuário. Neste esquema as visões são coordenadas para
representar a arquitetura como um modelo de abstração evidenciando a
estrutura nos elementos essenciais e sugere a notação UML como principal
mecanismo de representação das visões;



Reference Model for Open Distributed Processing (RM-ODP): específico para
descrever sistemas de processamento distribuído. Considera as visões como
uma descrição completa e autocontida dos requisitos do sistema em
diferentes níveis de detalhamento e em concordância com o interesse
particular das pessoas envolvidas no processo;



Zachman: é um framework para elaboração da arquitetura do sistema no qual
descreve a visão dos vários envolvidos no desenvolvimento do sistema e não
fornece linguagem para modelar as situações que descreve e nem o processo
para definição da arquitetura.

O esquema “4+1” foi adotado para utilização na aplicação exemplo desta pesquisa
por relacionar-se ao processo de desenvolvimento planejado, comumente aplicado
na categoria de sistema a ser analisada, e por adotar a notação UML para descrever
as visões. A figura 4 ilustra as visões definidas por este esquema:


visão lógica: visão que registra os requisitos funcionais do sistema, ou seja,
visão ligada ao domínio do problema. Dado seu alto nível de abstração é uma
visão independente de decisões de projetos e de implementação;



visão de desenvolvimento: visão que tem foco na organização dos módulos
estáticos do sistema tais como código fonte, arquivos de dados, executáveis,
entre outros. É utilizada para determinar a distribuição do trabalho para a
equipe de desenvolvimento;
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visão de processo: visão que endereça aspectos de concorrência do sistema
em tempo de execução, tratando questões como desempenho, confiabilidade,
tolerância a falha, paralelismo, entre outros;



visão de implantação: visão que provê o mapeamento dos componentes e
subsistemas na plataforma de implementação de hardware e software para
operação do sistema, abordando aspectos como instalação, configuração e
desempenho; e



visão de casos de uso: visão utilizada para mapear o relacionamento das
visões conforme demonstra a figura 4, guiando o projeto da arquitetura do
sistema. De acordo com Varoto (2002), os cenários elaborados nesta visão
simulam situações reais e dinâmicas do sistema possibilitando validar a
arquitetura em estágio de prancheta ou de protótipo.

Figura 4 – Modelo de Visão “4+1”
Fonte: Varoto (2002)

2.5 Ferramentas de Arquitetura de Software
Sendo a arquitetura de software um dos artefatos preliminares que conduzirá o
processo de desenvolvimento do produto encontrando seu propósito,

sua

elaboração torna-se indispensável e fator crítico de sucesso.
O Carnegie Mellon Software Engineering Institute (SEI) tem um centro de pesquisa
dedicado na área de arquitetura de software no qual desenvolveu métodos para
definição e avaliação de arquitetura (CLEMENTS, 2002; BASS, 2003; NORD, 2003).
São eles:


QAW para elicitação dos atributos de qualidade que irão direcionar o
desenvolvimento do software (BARBARCCI, 2003; RIBEIRO, 2007);

30



ADD para definição da arquitetura de software com base no projeto e
atributos de qualidade (NORD, 2003);



SAAM para avaliação da arquitetura de software (CLEMENTS, 2002;
RIBEIRO, 2007; SHEN, 2008);



ATAM para elicitação e avaliação dos atributos da qualidade a serem
atendidos no software (CLEMENTS, 2002; BASS, 2003; NORD, 2003; SHEN,
2008);



ARID para avaliação de uma versão parcial da arquitetura de software
(CLEMENTS, 2002);



CBAM para análise das decisões arquiteturais sob a perspectiva econômica
(KAZMAN, 2002; BASS, 2003; NORD, 2003).

Embora cada método possua seu propósito e possa ser utilizado no processo de
desenvolvimento independentemente do uso complementar de outro, relatos de
experimentos denotaram a necessidade do uso integrado entre os métodos. Por
exemplo, Ribeiro (2007) no desenvolvimento de sua pesquisa estabeleceu o uso do
QAW e do SAAM na aplicação do método proposto ao definir uma arquitetura na
fase inicial do processo de desenvolvimento de um software. Já, Nord et al (2003)
apresentam o uso do ATAM e CBAM

nas decisões arquiteturais deliberando

aspectos econômicos e técnicos integradamente.
À medida que as empresas obtém maturidade na implementação de software,
desenvolvendo a disciplina de arquitetura de software, o uso de um método que
abranja os aspectos técnicos e aspectos econômicos se tornam indispensáveis.
Bass et al (2003) esclarecem que arquitetura de um software é influenciada por
fatores econômicos e de negócio de uma empresa. Considerações sobre custo,
prazo, mercado e marketing, por ele designado como atributos de negócio,
interferem na definição arquitetural do software e possuem comportamento similar
aos atributos da qualidade demandando tratativas técnicas para sua deliberação.
Alguns exemplos de atributos de negócio são:


Time to market: O tempo para desenvolvimento do software é importante
devido à oportunidade de negócio em um curto prazo. A redução de tempo de
desenvolvimento comumente é obtida utilizando-se produtos prontos, tais
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como commercial off-the-shelf (COTS) ou componentes reutilizáveis de um
projeto anterior.


Custo e benefício: O desenvolvimento do software transcorre de acordo com
um orçamento que espera-se não ser excedido. No entanto, a implementação
de um sistema comumente apresenta diversas soluções arquiteturais com
diferentes benefícios e diferentes custos envolvidos.



Tempo de vida do software: A vida útil de um software interfere em seus
atributos de qualidade. Um software com vida longa torna as características
de modificalidade, escalabilidade e portabilidade fatores chaves na definição
da arquitetura.



Mercado alvo: Uma arquitetura e, por conseguinte, plataforma adotada para
um software que atenda o mercado de massa, restringe ou amplia o potencial
de mercado. Nesta circunstância, portabilidade e funcionalidade são fatores
chaves para o market share.



Desenvolvimento Iterativo: Uma entrega rápida de funcionalidades que
provenha a operação imediata do software sendo as demais funcionalidades
entregues em outras datas requer observar características de flexibilidade e
customização na definição da arquitetura.



Integração com sistemas legados: A integração de um novo software com
sistemas legados é uma característica de consideráveis implicações
arquiteturais, requerendo cuidados para que os mecanismos apropriados de
integração sejam estabelecidos.

Os métodos da SEI foram desenvolvidos sob um rol de conceitos e atividades em
comum o que possibilita o uso em conjunto ou complementar entre eles. No entanto,
em virtude da ausência de mecanismos integradores explícitos entre métodos
complementares

como é o caso do ATAM e CBAM, redundância de atividades e

maior dispêndio de tempo dos envolvidos e responsáveis são incorridos, fatores
estes que motivaram Nord et al (2003) a apresentar uma proposição de uso
integrado entre estes dois métodos.
A categoria de sistema a ser observada na presente pesquisa envolve endereçar
aspectos técnicos e econômicos na determinação de sua solução, premissas estas
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que levaram a eleger o ATAM e CBAM (sob a abordagem integrada da SEI) como
métodos a serem utilizados na avaliação da arquitetura de software. A seguir estes
métodos

serão

apresentados

separadamente

para

que

seu

propósito

e

aplicabilidade sejam compreendidos bem como a proposição de uso integrada
desenvolvida por Nord et al (2003).

2.5.1 ATAM
O método ATAM auxilia no entendimento e deliberação das consequências de
decisões arquiteturais em relação aos requisitos funcionais (metas de negócios) e
não funcionais (atributos da qualidade) envolvidos no software (NORD, 2003).
Clements et al (2005) apontam que as principais metas deste método são:


Identificar, refinar e declarar precisamente os atributos de qualidades
envolvidos no domínio e as táticas arquiteturais que os atenderam;



Identificar, refinar e declarar precisamente as proposições arquiteturais;



Avaliar as proposições arquiteturais para determinar se elas tratam os
atributos de qualidade de forma satisfatória.

Este método é muito referenciado no campo de pesquisa. Na sua essência já foi
aplicado em diversos domínios diferentes (BASS, 2008; CLEMENTS, 2005;
ERFANIAN e ALIEE, 2008; GUIMARÃES, 2008; KAZMAN, 2005) e, também, tem
sido explorado sob outras perspectivas, entre elas:
- Bass et al (2008) sugerem a determinação de padrões e temas de riscos para
específicos atributos de qualidades derivados da análise de um conjunto de software
que tiveram sua avaliação arquitetural oriunda do ATAM;
- Farhan (2009) e Kanwal (2010) sugerem o uso do ATAM em processo ágil de
desenvolvimento de software;
- Taeho et al (2008)

aplicaram o método em software de linha de produto,

personalizando-o para este domínio;
- Kazman e Bass (2005) propuseram uma catalogação de metas de negócio e suas
consequências nos atributos de qualidade, derivada da análise de um conjunto de
software que tiveram sua avaliação arquitetural sob uso do ATAM;
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- Penã et al (2010) sugerem uma extensão do método para ser aplicado em domínio
cuja solução está pautada em hardware;
- Reyna e Cervantes (2009) apresentam uma adaptação do método para contexto
SOA.
O ATAM é baseado na elaboração de cenários arquiteturais, restrito aos aspectos
técnicos, evidenciando os riscos, pontos de sensibilidade e tradeoffs envolvidos na
solução.
A figura 5, em notação IDEF01, provê uma síntese do método representando as
entradas, participantes e os artefatos de saída.

Figura 5 – Processo ATAM, representado em notação IDEF01
Fonte: Adaptado de Nord (2003)

O método está organizado para execução de 9 passos, a saber (CLEMENTS, 2002;
BASS, 2003; NORD, 2003; MICHALIK, 2008):


Apresentação do ATAM: esclarecimento do método de avaliação a todos os
interessados no sistema em desenvolvimento ou em evolução.



Apresentação das diretivas de negócios do sistema: apresentação dos
objetivos de negócio envolvidos no sistema e suas implicações ou derivações
na arquitetura.



Apresentação da arquitetura: esclarecimento da arquitetura proposta.



Identificação das proposições arquiteturais: Levantar as decisões arquiteturais
sem analisá-las.
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Geração da árvore de utilidade dos atributos de qualidade: Identificação dos
atributos de qualidade, elaborando cenários para atendê-los.



Análise das proposições arquiteturais: Análise das decisões arquiteturais,
identificando os riscos, pontos de sensibilidade e tradeoffs.



Brainstorm e priorização dos cenários: Elaboração de novos cenários com os
interessados, priorizando-os.



Análise das proposições arquiteturais: Análise dos cenários priorizados no
passo anterior, estabelecendo riscos, pontos de sensibilidade e tradeoffs.



Apresentação de resultados: Compilação das informações coletadas durante
a execução da avaliação e apresentação dos resultados para todos os
envolvidos.

Erfanian e Aliee (2008) desenvolveram a Software Architecture Ontology (SAO)
ontologia para o processo de avaliação da arquitetura baseada no ATAM, auxiliando
na compreensão e aplicação do método. A figura 6, em notação UML, representa os
relacionamentos semânticos da ontologia demostrando que:


cenários endereçam uma ou mais decisão arquitetural.



cada cenário agrega um ou mais atributo de qualidade, tem um raciocínio,
pode ser elaborado sob condições e recebe peso durante a avaliação da
arquitetura.



uma decisão arquitetural é conduzida por algumas regras, pode ter mais de
uma alternativa e encontrar-se em uma determinada situação (aprovada,
rejeitada, pendente);



as justificativas de decisões arquiteturais são embasadas nas regras e
critérios utilizados ao serem analisadas;



decisões arquiteturais podem ser classificadas em grupos para melhor
entendimento;



cada estilo arquitetural implementa diversas decisões arquiteturais referentes
a diferentes atributos de qualidade.
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Figura 6 – Ontologia de Arquitetura de Software (notação UML)
Fonte: Adaptado de Erfanian (2008)

2.5.2 CBAM
Como os recursos para construir e manter sistemas são finitos, é preciso ter um
processo racional sob a perspectiva econômica para escolher soluções arquiteturais
(NORD, 2003).
O método CBAM auxilia na elaboração de cenários sob a perspectiva econômica
de soluções arquiteturais (BASS, 2003). Tem como propósito auxiliar no
levantamento e documentação dos custos, benefícios e incertezas das decisões
arquiteturais identificadas na avaliação sob aspectos técnicos (KAZMAN, 2002).
A figura 7, em notação IDEF01, provê uma síntese do método representando as
entradas, participantes e os artefatos de saída.
O CBAM estabelece a execução de 9 passos e tem como recomendação da SEI ser
aplicado a partir de cenários elaborados no método ATAM. São eles (KAZMAN,
2002):


Coletar os cenários: captura os cenários elaborados no ATAM, selecionando
1/3 para análise.
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Figura 7 – Processo CBAM, representado em notação IDEF01
Fonte: Adaptado de Nord (2003)



Refinar cenários: refina os cenários com foco nas medidas de respostas,
determinando para cada cenário níveis de respostas aos atributos de
qualidade (situação corrente, melhor situação, pior situação e situação
desejada).



Priorizar cenários: por meio de votação elege-se os cenários mais
importantes, atribuindo peso que represente sua importância.



Atribuir nota de utilidade: estabelece a nota de utilidade para cada nível de
resposta de todos os cenários.



Desenvolver estratégias arquiteturais e estabelecer níveis de respostas
esperados aos atributos de qualidade.



Usando interpolação determinar a utilidade dos níveis de respostas esperados
dos atributos da qualidade.



Apurar os benefícios providos em cada estratégia arquitetural.



Apurar o retorno do investimento de cada estratégia arquitetural.



Confirmar resultados: verificar se as estratégias arquiteturais estabelecidas
estão alinhadas com as diretivas de negócio.

A aplicação do CBAM tem sido pouco relatada no campo de pesquisa, mas muito
recomendada em experimentações do método ATAM (BASS, 2033; NORD, 2003;
TAEHO, 2008). Younbok e Ho-Jin (2005) aplicaram o CBAM após realização do
ATAM e como resultado declararam que obtiveram fundamentações econômicas
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claras para justificar a decisão arquitetural do projeto. Já, Chang-Ki et al (2007)
usou o CBAM para comparar resultados entre outro método de análise arquitetural
econômica criado para um específico domínio, e, muito embora os pesquisadores
salientem pontos procedimentais que favoreçam o método em comparação,

o

CBAM apresentou resultados similares denotando sua efetividade para o contexto e
domínio observado.

2.5.3 Uso Integrado ATAM e CBAM
O uso integrado dos métodos ATAM e CBAM, proposto por Nord et al (2003),
preserva propósitos, conceitos e atividades de cada um, ou seja, o ATAM identifica
as principais decisões da arquitetura relevantes para os atributos de qualidades
envolvidos no sistema, já o CBAM apura os custos e benefícios associados a estas
decisões, permitindo que os envolvidos analisem as estratégias arquiteturais com
base no retorno de investimento (ROI) que elas propiciam.
A proposição da integração está embasada em melhorar os passos de ambos os
métodos quando usados conjuntamente de modo que possibilite otimização do
processo de avaliação, melhorando a captura de dados requeridos pelos métodos,
eliminando atividades redundantes e reduzindo o esforço dos envolvidos na
execução do processo.
No ATAM, em síntese, Nord et al (2003) recomendam detalhamento de informações
técnicas e de negócio durante a avaliação bem como a atribuição de medidas de
respostas adicionais

aos cenários quando as proposições arquiteturais são

analisadas. A tabela 1 apresenta as melhorias sugeridas para o ATAM em cada
passo.
Já no CBAM, Nord et al (2003) sugerem a eliminação dos passos 1 e 2 por terem
sidos atendidos na avaliação do ATAM e registra os ganhos de execução dos
demais passos em decorrência do uso em conjunto do ATAM e das melhorias nele
aplicadas. A tabela 2 apresenta as melhorias propostas no CBAM em cada passo.

38

Tabela 1 - Melhorias do ATAM quando aplicado conjuntamente com CBAM

Passo 1: Apresentação do ATAM

Apresentar o CBAM e prover informações
adicionais que suportam a avaliação
econômica, tais como medidas de
respostas múltiplas dos cenários e táticas
arquiteturais para atender os atributos de
qualidade.

Passo 2: Apresentação das diretivas Detalhar
informações
de
negócio,
de negócio do sistema
apresentando
fundamentações
que
embasem as diretivas de negócio,
barreiras e facilitadores para as diretivas,
restrição de custos e prazo do projeto.
Passo 3: Apresentação da arquitetura Detalhar informações da arquitetura,
apresentando os elementos arquiteturais,
relações e suas propriedades bem como o
racional aplicado em sua elaboração.
Passo
4:
Identificação
proposições arquiteturais

das Apresentar uma lista de referência cruzada
com
as
informações
arquiteturais
complementares.

Passo 5: Geração da árvore de Não são necessárias melhorias neste
utilidade dos atributos de qualidade
passo.
Passo 6: Análise das Proposições Refinamento dos cenários determinando
Arquiteturais
as medidas de respostas para o melhor
caso, pior caso e caso desejado.
Sistematicamente, levantar alternativas de
proposições arquiteturais para utilização na
análise econômica.
Passo 7: Brainstorm e priorização de Não são necessárias melhorias neste
cenários
passo.
Passo 8: Análise das Proposições Refinamento dos cenários determinando
Arquiteturais
as medidas de respostas para o melhor
caso e pior caso. Analisar um número
maior de cenários para que haja
alternativas ao se realizar a análise
econômica.
Sistematicamente, levantar alternativas de
proposições arquiteturais para utilização na
análise econômica
Passo 9: Apresentação de resultados

Fonte: Adaptada Nord et al (2003)

Inclusão de informações sobre alternativas
de proposições arquiteturais geradas
durante a análise.
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Tabela 2 - Melhorias do CBAM quando aplicado conjuntamente com ATAM

Passo 1: Coletar cenários técnicos

Atendido durante a avaliação do ATAM
não requerendo ser aplicado.

Passo 2: Refinar cenários

Atendido durante a avaliação do ATAM
não requerendo ser aplicado.

Passo 3: Priorização dos cenários

O detalhamento das diretivas de negócio
provido no passo 2 do ATAM auxilia na
execução deste passo.

Passo 4: Atribuir nota de utilidade

O detalhamento das diretivas de negócio
provido no passo 2 do ATAM auxilia na
execução deste passo.

Passo 5: Desenvolver estratégias
arquiteturais e estabelecer níveis de
respostas esperados nos atributos de
qualidade

Algumas proposições arquiteturais são
providas na avaliação do ATAM, no
entanto novas podem ser adicionados
neste passo.
Uma vez que as medidas de respostas são
determinadas no passo 5 do ATAM, neste
momento os riscos envolvidos para a
resposta caso esperado são conhecidos

Passo 6: Usando interpolação Não são necessárias melhorias neste
determinar a utilidade dos níveis de passo.
respostas esperados dos atributos da
qualidade
Passo 7: Apurar os
providos
em
uma
arquitetural

benefícios Lista de riscos identificadas na avaliação
estratégia do ATAM suporta este passo.

Passo 8: Apurar retorno de O detalhamento das diretivas de negócio
investimento de cada estratégia provido no passo 2 do ATAM auxilia na
arquitetural
execução deste passo.
Passo 9: Confirmar resultados

A associação de objetivos de negócio aos
atributos de qualidade ajuda a confirmar as
decisões arquiteturais selecionadas.

Fonte:Adaptada Nord et al (2003)

2.6 Conclusão
Neste capítulo discorreu-se sobre conceitos e importância da arquitetura de
software, evidenciando que sua estruturação apropriada no início do processo de
desenvolvimento pode assegurar a entrega do produto com qualidade e dentro dos
objetivos esperados.

40

De acordo com Bass et al (2003), Clements et al (2002), Nord et al (2003) a
arquitetura de software é determinada pelos atributos de qualidade e estes precisam
ser identificados, compreendidos e apropriadamente deliberados, recomendando-se
a utilização de modelos de referência de qualidade por tratarem das características e
atributos de qualidade de produto de software . A norma NBR ISO/IEC 9126-1 foi
apresentada, restrita à sua primeira parte, que trata especificamente de atributos de
qualidade.
Foram destacadas também as influências que fatores de negócio exercem nas
decisões arquiteturais, demonstrando a importância de avaliação sob esta
perspectiva.
Apresentou-se considerações sobre métodos disponíveis para elicitar e avaliar uma
arquitetura

de

software,

discorrendo

sobre

os

métodos ATAM e

CBAM

individualmente para que possa ser compreendida a abordagem integrada proposta
pela SEI.
Por fim, discorreu-se sobre a proposição da aplicação integrada dos métodos ATAM
e CBAM desenvolvida por Nord et al (2003) no núcleo de pesquisa de arquitetura de
software da SEI.
No capítulo 4 será apresentada a organização dos métodos ATAM e CBAM para
serem aplicados integradamente no processo de desenvolvimento de uma aplicação
sistêmica.
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3 REFERENCIAS DE SISTEMAS DE APOIO À TOMADA DE
DECISÃO
3.1 Introdução
Este capítulo apresenta conceitos e modelos de referências aplicáveis em sistemas
de apoio à tomada de decisão que serão utilizados na aplicação exemplo objeto de
observação dos métodos ATAM e CBAM.
Não constitui escopo da presente pesquisa e, por conseguinte, neste capítulo
analisar aspectos técnicos da categoria de sistema em questão, sendo objetivo
apenas apresentar conceitos, fundamentações e particularidades que serão
utilizadas na aplicação dos métodos de avaliação de arquitetura em observação.

3.2 Sistema de Apoio à Tomada de Decisão
Sistemas de apoio à tomada de decisão é uma categoria de sistema que se
popularizou na última década com o surgimento do processo de Data Warehousing
(DW). Este processo tem por finalidade desenvolver solução sistêmica que suporte o
gerenciamento das informações de negócio e apoiem o processo de tomada de
decisão das empresas.
Uma solução sistêmica corporativa que suporte o processo de apoio à tomada de
decisão de uma empresa, em sua completude, envolve vários componentes. Para
IMHOFF, IMNON e SOUZA (2001) a arquitetura deste tipo de solução, por eles
designados como fábrica de informações corporativa (em inglês CIF – Corporate
Information Factory) tem como principais componentes:


Sistemas operacionais (ERP, sistema legado, dados externos): camada da
arquitetura

onde

encontram-se

os

componentes dos

dados origens

capturados e/ou manuseados nos processos operacionais;


Staging area: componente da arquitetura para reter temporariamente os
dados origens, gerados em um determinado momento nos sistemas
operacionais, objeto de incorporação no repositório central;
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Extração,

transformação

e

carga

(ETL): componente

da

arquitetura

responsável por capturar os dados dos sistemas origens, transformá-los e
disponibilizá-los no repositório de dados central;


Data Warehouse (DW): repositório central de dados operacionais granulares,
históricos, integrados e não voláteis;



Data Mart (DM): repositório de dados sumarizados de um departamento ou
processo de negócio da empresa;



Operation Data Store (ODS): repositório central de dados operacionais
granulares, correntes, integrados e voláteis;



Data Mining: componente da arquitetura que provê estrutura de dados e
ferramentas para elaborar análises preditivas sob uso de métodos
estatísticos;



aplicações de apoio à tomada de decisão (em inglês DSS – Decision Support
System): camada da arquitetura que contém componentes que proveem
dispositivos para acesso/manuseio dos dados analíticos de acordo com a
necessidade dos usuário;



ambiente WEB: camada da arquitetura que contém componentes que
proveem mecanismo de acesso aos repositórios pela web.

A figura 8 representa o modelo de referência desta proposição demonstrando os
componentes e o fluxo de informações entre eles.
Em concordância com a percepção de IMHOFF, IMNON e SOUZA (2001), Barbieri
(2001) determina que a estrutura de sistema de apoio à tomada de decisão,
representada na figura 9, é composta por:


componentes de armazenamento de informações como DW, DM e ODS com
objetivo de prover uma base de recursos informacionais;



componente de integração de dados, fundamental para

extrair os dados

transacionais hospedados nos sistemas operacionais, transformando-os em
dados

informacionais

armazenamento;

e

disponibilizando

nos

componentes

de
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Figura 8 - Modelo de Referência de Sistema Corporativo de Apoio a
Tomada de Decisão
Fonte: Adaptado de IMHOFF, IMNON e SOUZA (2001)



componentes de tratamento de dados informacionais, como ferramentas de
processamento analítico (em inglês OLAP – On-Line Analytical Processing) e
Data Mining.

Figura 9 – Estrutura de Sistema de Apoio à Tomada de Decisão
Fonte: Adaptado de Barbieri (2001)
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3.3 Derivações Arquiteturais de Sistema de Apoio à Tomada de
Decisão
O modelo de referência de IMHOFF, IMNON e SOUZA (2001), pela sua completude,
demandam tecnologias e investimentos que podem não se apresentar aderentes às
necessidades e disponibilidades de tempo e recursos financeiros das empresas.
No entanto, esta solução não requer ser adotada em sua integralidade para ser útil,
pelo contrário, esta abordagem pode ser implementada em partes e cada parte nova
desenvolvida não afeta a utilidade das partes já existentes (IMHOFF, IMNON e
SOUZA 2001). Neste sentido, SEN e SINHA (2005) elucidam diferentes proposições
arquiteturais para um sistema de apoio à tomada de decisão atendendo situações
específicas de uma empresa, entre elas estão:


DW com ODS: Arquitetura que objetiva prover capacidade de análise e
exploração de dados históricos e correntes, em nível granular e/ou
sumarizados, dos processos de negócio da empresa, suportando acesso real
time aos dados correntes.

Figura 10 – Proposição Arquitetural de DW com ODS
Fonte: Adaptado de SEN e SINHA (2005)



Arquitetura baseada em DM: Arquitetura que objetiva prover capacidade de
análise de dados históricos (dados granulares e/ou sumarizados) por
processo de negócio da empresa.
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Figura 11 – Proposição Arquitetural somente com DM
Fonte: Adaptado de SEN e SINHA (2005)



DW sem ODS: Arquitetura que objetiva prover capacidade de análise e
exploração de dados históricos, em nível granular e/ou sumarizados, dos
processos de negócio da empresa, não disponibilizando dados correntes.

Figura 12 – Proposição Arquitetural de DW sem ODS
Fonte: Adaptado de SEN e SINHA (2005)
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Arquitetura com DW distribuído: Arquitetura que objetiva primariamente prover
capacidade de análise de dados históricos em nível sumarizado por processo
de negócio e em seguida dados granulares.

Figura 13 – Proposição Arquitetural de DW Distribuído
Fonte: Adaptado de SEN e SINHA (2005)

3.4 Considerações Arquitetura de Sistema de Apoio à Tomada de
Decisão
Dada as variações arquiteturais para um sistema de apoio à tomada de decisão, a
determinação da solução apropriada torna-se uma tarefa não trivial. Comumente a
referência de IMHOFF, IMNON e SOUZA (2001) é eleita como a solução a ser
aplicada em virtude de sua completude sistêmica no suporte ao processo de tomada
de decisão em uma empresa. No entanto, esta proposição pode se

apresentar

inviável por questões tecnológicas, de prazo e de custos envolvidos. Já, a solução
arquitetural baseada em DM, frequentemente adotada em aplicação de apoio à
tomada de decisão, provê entregáveis em curto prazo e a um custo menor, porém
pode torna-se rapidamente questionável assim que detalhamento e/ou ampliação
de escopo de análises são requeridas pela empresa.
Sob perspectiva tecnológica, Barbieri (2001) corrobora com a questão de variação
de soluções arquiteturais para um sistema de apoio à tomada de decisão bem como
enfatiza

a necessidade de definição deste artefato antes de iniciar um projeto,
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fundamentando que fatores relacionados à desempenho e disponibilidade definem
níveis de serviços e graus de compromissos variados no projeto. Além das questões
funcionais e de negócio consideradas na deliberação da solução arquitetural,
Barbieri (2001) salienta os seguintes componentes tecnológicos básicos a serem
observados na elaboração da arquitetura:


Sistema gerenciador de bancos de dados: representa o ambiente onde o DW
reside, devendo ser hardware robusto no qual promova desempenho,
segurança e, em determinados projetos, disponibilidade;



Ferramentas de desenvolvimento de sistemas OLAP e Mining: produtos que
desenvolvem e executam aplicações OLAP e Data Mining;



Ferramentas para processo de extração, transformação e carga: conjunto de
componentes ou ferramentas que tem por objetivo prover a captura,
transformação e disponibilização dos dados nos repositórios DW, DM e Data
Mining. Podem ser componentes desenvolvidos pela própria empresa ou
ferramentas de mercado com esta finalidade;



Catálogo para controle de metadados: ferramenta desenvolvida internamente
ou adquirida no mercado na qual objetiva o controle dos metadados de todos
os componentes da arquitetura. Os metadados representam uma importante
camada da arquitetura de um DW, permitindo que a empresa conheça os
cubos de dados disponíveis, suas dimensões e métricas, informações sobre
os dados que lhe deram origem e os critérios de transformação que à elas
foram aplicados;



Mecanismos para transferência de dados entre ambientes heterogêneos:
componente de natureza variada que tem por objetivo facilitar o processo de
transferência entre ambientes heterogêneos. Podem ser drivers mapeadores
como OLE/DB, ODBC, gateways transparentes ou procedurais, transferidores
de arquivos, entre outros;



Servidor de DM/Cubos: Representa o ambiente onde reside o gerenciador de
DM. Neste servidor hospedam os DM’s, ou parte deles, na forma de extrações
ou de cubos, voltados para aplicações analíticas específicas. Representam
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extratos de um conjunto maior de dados, normalmente estruturados pelo
modelo dimensional.
As referências aqui observadas, bem como experiência do autor no desenvolvimento
de softwares desta categoria, evidenciam que a determinação da arquitetura de um
sistema de apoio à tomada de decisão necessita deliberar aspectos técnicos e
econômicos conjuntamente, justificando assim a experimentação dos métodos
ATAM e CBAM sob uma abordagem de execução integrada.

3.5 Conclusão
Neste capítulo foram apresentados conceitos e referências de soluções de sistema
de apoio à tomada de decisão a serem utilizados na realização da aplicação
exemplo relatada no capítulo 5.
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4 ORGANIZAÇÃO DOS MÉTODOS ATAM E CBAM
4.1 Introdução
Este capítulo relata as razões de uso integrado entre os métodos ATAM e CBAM,
apresenta a organização dos dois métodos para aplicação integrada de acordo com
recomendações de Nord et al (2003), demonstra o fluxo de execução e

o

detalhamento dos procedimentos a serem executados.

4.2 Razões para Uso Integrado dos Métodos
No capítulo 2 foi fundamentado que o ATAM e o CBAM são métodos de avaliação
de arquitetura de software independentes, possuem fluxo de atividades e artefatos
específicos e se fazem necessários aplicar no ciclo de desenvolvimento de um
sistema uma vez que a deliberação de uma arquitetura requer abordar decisões
técnicas e as implicações econômicas que estas podem gerar para o negócio.
O ATAM e CBAM podem ser adotados no processo de desenvolvimento de um
sistema objetivando identificar os tradeoffs de decisões técnicas e econômicas
envolvidas na solução arquitetural. No entanto, a aplicação independente entre eles
incorre em: realizar atividades de mesmo propósito durante a avaliação técnica e
econômica; prover detalhamento de aspectos técnicos durante a avaliação
econômica; maior disponibilidade de tempo dos envolvidos uma vez que eles serão
acionados para o mesmo propósito em momentos diferentes.
Outro ponto a ser considerado na aplicação independente refere-se a sequência de
execução dos procedimentos e a recuperação detalhada de informações. Por
exemplo, o esclarecimento do processo de avaliação para os envolvidos será
realizado em dois momentos distintos, um quando iniciada a avaliação técnica e
outro quando do início da econômica. O mesmo ocorre quando da captura de
informações: na avaliação técnica a equipe de avaliação centra-se em obter
informações que supram as necessidades para elaboração de proposições técnicas,
sendo assim informações de negócio não são detalhadas nesta etapa, detalhamento
este requerido quando da avaliação econômica.
Nord et al (2003) defendem que a aplicação integrada do ATAM e CBAM no ciclo de
desenvolvimento de um software promove aprimoramento e otimização dos
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procedimentos dos métodos provendo melhores resultados em relação aos mesmos
quando aplicados seriados e independentemente. Apontam em sua pesquisa
melhorias e/ou otimizações na aplicação integrada dos referidos métodos, entre
elas estão:


Os procedimentos e critérios de avaliação devem ser esclarecidos no inicio do
processo, abordando as questões técnicas e econômicas;



Informações detalhadas de negócio devem ser recuperadas no início do
processo de avaliação;



Priorização de cenários e refinamento das proposições arquiteturais
requeridas na análise econômica devem ser antecipados na avaliação
técnica;



Riscos identificados na avaliação técnica objetivam também prover maior
efetividade na apuração de custos e benefícios.

A seção a seguir apresenta a organização dos procedimentos dos métodos ATAM e
CBAM quando aplicados integradamente detalhando cada procedimento necessário
de ser executado.

4.3 Organização dos Métodos Para Aplicação Integrada
Nord et al (2003) recomendam o uso integrado dos métodos ATAM e CBAM,
apresentando os ganhos que eles promovem, tanto no aspecto do produto quanto
no processo de avaliação da arquitetura,

quando aplicados formalmente em

conjunto. No entanto, a pesquisa não elucida a reorganização dos procedimentos
para execução sobre este contexto.
O ATAM é um método composto por 9 procedimentos e seus idealizadores
estruturam sua execução em duas etapas (CLEMENTS, 2002), a saber:


Etapa 1 centra-se em atividades de elicitação e análise das informações
arquiteturais envolvidas no software a ser desenvolvido. Nesta etapa a equipe
avaliadora interage as principais decisões arquiteturais com o arquiteto e o
gerente de projeto.



Etapa 2 centra-se em atividades de validação e/ou refinamento dos resultados
obtidos na etapa anterior. Nesta etapa um grupo maior de interessados do
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sistema é envolvido no processo, dentre eles os desenvolvedores, os
testadores, mantenedores, administradores de servidor e, principalmente,
usuários.
A figura 14 demonstra o fluxo de trabalho dos 9 procedimentos do ATAM
organizados sob as duas etapas de execução.
ETAPA 1

ETAPA 2

Procedimento 1
Apresentação do ATAM

Procedimento 2
Apresentação das diretivas de
negócio do sistema
Procedimento 7
Brainstorm e priorização de cenários
Procedimento 3
Apresentação da arquitetura do
sistema
Procedimento 8
Análise das proposições arquiteturais
Procedimento 4
Identificação das proposições
arquiteturais
Procedimento 9
Apresentação de resultados
Procedimento 5
Geração da árvore de utilidade

Procedimento 6
Análise das proposições arquiteturais

Figura 14 – Fluxo de execução dos procedimentos do ATAM
Fonte: Adaptado Colquitt e Leaney (2008)

A abordagem de execução do método em duas etapas assegura que a análise
técnica é baseada em uma ampla e adequada variedade de perspectivas
(CLEMENTS, 2005).
Já, o CBAM não tem seus procedimentos estruturados em etapas. Também é um
método composto por 9 procedimentos que devem ser executados sequencialmente.
A figura 15 demonstra o fluxo de execução dos procedimentos do método.
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Figura 15 – Fluxo de execução dos procedimentos do CBAM
Fonte: Adaptado de Bass (2003)

Utilizando-se das recomendações de Nord et al (2003) de aplicação integrada entre
ATAM e CBAM e do racional aplicado na estruturação do método ATAM no qual
dividi a aplicação dos procedimentos em etapa de análise e etapa de
validação/refinamento, o processo de avaliação arquitetural de um software,
deliberando aspectos técnicos e econômicos, pode ser realizada em 5 etapas, a
saber:


Etapa 1 - Contextualização do processo de avaliação: Apresenta um conjunto
de procedimentos que objetivam envolver e equalizar o conhecimento entre
todos

os

interessados

no

processo

de

avaliação,

salientando

os

procedimentos do método, as diretivas de negócio que envolvem a solução e
a proposta arquitetural que emergiu.


Etapa 2 – Investigação e análise técnica: Apresenta um conjunto de
procedimentos que objetivam identificar e analisar os aspectos técnicos de
cada proposição arquitetural que atende a solução, elucidando seus riscos,
pontos de sensibilidade e tradeoff.



Etapa 3 – Resultados técnicos: Apresenta um conjunto de procedimentos que
objetivam validar e/ou refinar as proposições arquiteturais analisadas,
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selecionando as que melhor endereçam as necessidades de negócios
demandadas.


Etapa 4 – Investigação e análise econômica: Apresenta um conjunto de
procedimentos que objetivam identificar e analisar os aspectos econômicos
de cada proposição arquitetural na avaliação técnica, elaborando estratégias
e apurando os benefícios que estas irão prover.



Etapa 5 – Resultados econômicos: Apresenta um conjunto de procedimentos
que objetivam eleger as estratégias arquiteturais, sob aspectos econômicos,
que apresentem a melhor relação custo e benefício para as necessidades de
negócios demandadas.

A figura 16 demonstra a sequência de execução das fases e seus respectivos
procedimentos.
ETAPA 1
Contextualização da Avaliação

ETAPA 2
Investigação e Análise Técnica

Procedimento 1
Apresentação do método de avaliação

Procedimento 4
Identificação das proposições arquiteturais

Procedimento 7
Brainstorm e priorização de cenários

Procedimento 2
Apresentação das diretivas de negócio

Procedimento 5
Geração da árvore de utilidade

Procedimento 8
Análise das proposições arquiteturais

Procedimento 3
Apresentação da arquitetura

Procedimento 6
Análise das proposições arquiteturais

Procedimento 9
Apresentação de resultados

ETAPA 4
Investigação e Análise Econômica
Procedimento 10
Priorização dos cenários

ETAPA 3
Resultados Técnicos

ETAPA 5
Resultados Econômicos

Procedimento 15
Apuração de ROI

Procedimento 11
Atribuição nota de utilidade

Procedimento 12
Desenvolvimento de estratégias arquiteturais

Procedimento 16
Validação dos resultados

Procedimento 13
Apuracão da nota de utilidade esperada

Procedimento 14
Apuração do benefício da estratégia

Figura 16 – Fluxo de execução dos métodos ATAM e CBAM na avaliação de arquitetura de software
Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir, cada procedimento é detalhado, descrevendo seu objetivo e responsáveis
pela sua aplicação.
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4.3.1 Contextualização da Avaliação
Procedimento 1 - Apresentação do Método de Avaliação
Responsável:

Líder do time de avaliação da arquitetura, tipicamente

representado por um arquiteto.
Objetivo: esclarecer o método aos envolvidos e responsáveis pela execução
do projeto (tipicamente representados por cliente, usuário, gerente de projeto,
arquiteto, administradores de sistemas e servidores, testadores, operadores,
entre outros). Serão esclarecidos conceitos e procedimentos técnicos e
econômicos a serem aplicados, salientando os papéis envolvidos, regras e
resultados esperados, medidas de resposta e táticas arquiteturais para atingir
os atributos de qualidade.
Procedimento 2 - Apresentação das diretivas de negócio
Responsável: Gerente de Projeto ou Cliente
Objetivo: elucidar para todos os envolvidos no projeto os objetivos de
negócio a serem alcançados, as principais funções do software, os atributos
de qualidade mais importantes e o plano de execução do projeto (escopo,
custo, prazo, premissas e restrições).
Entre as informações a serem abordadas estão:


Perspectiva Técnica:
o Limitações técnicas;
o Interoperabilidade com outros sistemas;
o Plataformas

de

hardware

e

software

estabelecidas

candidatas; e
o Atributos de qualidade que configuram a arquitetura.


Perspectiva Econômica:
o Justificativa para cada meta de negócio;
o Dependência entre prioridades e metas de negócio;

ou
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o Barreiras para alcançar as metas de negócio e estratégias para
superá-las;
o Cronograma do projeto;
o Premissas e restrições de custo e prazo; e
o Relação entre as metas de negócio e metas de qualidade,
Procedimento 3 - Apresentação da arquitetura
Responsável: Arquiteto
Objetivo: apresentar e esclarecer a arquitetura determinada na fase de
levantamento de requisitos, elucidando os elementos arquiteturais, relações e
propriedades bem como as interações com o parque tecnológico existente na
empresa.
Neste passo o detalhamento da arquitetura deve ser provido para que na
avaliação econômica proposições arquiteturais possam ser derivadas.

4.3.2 Investigação e Análise Técnica
Procedimento 4 - Identificação das proposições arquiteturais
Responsável: Time de avaliação
Objetivo: identificar as decisões arquiteturais não aplicando nenhum
procedimento de análise.
As decisões arquiteturais devem ser detalhadas para que na avaliação sob
aspectos econômicos proposições possam ser derivadas.
Procedimento 5 - Geração da árvore de utilidade
Responsável: Time de avaliação, arquiteto e gerente de projeto ou cliente
Objetivo: elaborar cenários de atendimento para cada atributo da qualidade,
classificando e refinando os mais importantes para o sistema.
Árvore de utilidade é um artefato estabelecido no método ATAM que
representa a decomposição dos objetivos de negócio requeridos no software,
iniciando com definições abrangentes dos atributos da qualidade e finalizando
com a especificação de cenários (BASS, 2003).
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Procedimento 6 - Análise das proposições arquiteturais
Responsável: Time de avaliação e arquiteto
Objetivo: Refinar os cenários; identificar os riscos e não riscos, pontos de
sensibilidade e os tradeoffs; e, por fim, determinar as medidas de resposta
esperadas na avaliação técnica e, principalmente, econômica.
Sob a avaliação integrada da arquitetura, nesta etapa 4 medidas de respostas
devem ser determinadas em cada cenário: Pior resposta, melhor resposta,
resposta corrente e resposta desejada.
Em alguns casos cenários alternativos são elaboradas para um determinado
atributo de qualidade.
Clements et al (2005) defende que na análise de cenário ainda pode-se
produzir outros dois resultados adjacentes, a saber:


uma lista de temas não relacionados a arquitetura. Tratam-se de
assuntos que emergem durante o processo de avaliação que não estão
diretamente relacionados a arquitetura mas pertinentes ao projeto.
Comumente são temas que referem-se a questões da organização de
processo, pessoas ou outras circunstâncias específicas do projeto que
são registrados para que possam ser endereçados pelos responsáveis
do projeto, comumente o gerente de projeto.



uma lista de decisões arquiteturais não analisadas. Uma arquitetura
representa uma coleção de decisões, mas nem todas as decisões
relevantes podem ser feitas no momento de projeção e/ou avaliação,
ou seja, são decisões a serem deliberadas durante a materialização do
software. Estas decisões são registradas como não analisadas para
que a equipe de desenvolvimento analise no momento oportuno.

4.3.3 Resultados Técnicos
Procedimento 7 - Brainstorm e priorização de cenários
Responsável: Time de avaliação e envolvidos no projeto
Objetivo: elaborar e priorizar novos cenários.
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Os cenários analisados são apresentados aos envolvidos, salientando ponto
de interesse e promovendo o desenvolvimento de novos cenários a partir do
conhecimento transferido, aplicando ao final procedimento de priorização dos
novos cenários por critério de votação entre os envolvidos.
Procedimento 8 - Análise das proposições arquiteturais
Responsável: Time de avaliação
Objetivo:

Refinar os cenários emergentes no procedimento anterior

identificando os riscos e não riscos, pontos de sensibilidade, os tradeoffs e
determinado as medidas de respostas.
Procedimento 9 - Apresentação dos resultados técnicos
Responsável: Time de avaliação da arquitetura e envolvidos no sistema
Objetivo: Compilação das informações coletadas durante a execução da
avaliação técnica, apresentando-as para os envolvidos e participantes do
projeto.
Nesta apresentação os resultados, sob aspectos técnicos avaliados até o
presente momento, são apresentados em forma de proposições arquiteturais
agrupadas em temas e referências cruzadas com os riscos associados.

4.3.4 Investigação e Análise Econômica
Procedimento 10 – Priorização de cenários
Responsável: Time de avaliação e envolvidos do projeto
Objetivo: Priorizar cenários com base na sua importância, usando critério de
votação entre os envolvidos e atribuindo peso para representar a importância
do cenário.
Procedimento 11 – Atribuição de nota de utilidade
Responsável: Time de avaliação
Objetivo: Quantificar, sob um critério de atribuição de nota entre 0 - 100,
cada medida de resposta dos cenários selecionados.
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A nota 100 de utilidade representa que o objetivo de negócio é plenamente
realizado enquanto que a nota 0 representa falha em sua realização. Os
valores de notas a serem adotados são estabelecidos por meio de consenso
entre os envolvidos no projeto.
A efetividade desta etapa está no detalhamento de informações de negócio
capturado e apresentado pelos responsáveis do procedimento 2 do método.
Procedimento 12 – Desenvolvimento de estratégias arquiteturais
Responsável: Time de avaliação
Objetivo: Desenvolver ou recuperar estratégias arquiteturais para os cenários
analisados, determinando medida de resposta esperada de cada cenário
envolvido na estratégia.
A efetividade desta etapa está ligada as saídas do procedimento 5, ou seja,
os pontos de sensibilidade e riscos identificados.
Procedimento 13 – Apuração da nota de utilidade esperada
Responsável: Time de avaliação
Objetivo: Apurar nota de utilidade da medida de resposta esperada de cada
cenário vinculado a estratégia.
Neste procedimento, apura-se a nota utilidade de cada de cada cenário de
uma estratégia. Com base nas notas de utilidades estabelecidas no
procedimento 11, calcula-se a utilidade, usando interpolação, para a medida
de resposta esperada de cada cenário de uma estratégia.
Procedimento 14 - Apuração do benefício da estratégia arquitetural
Responsável: Time de avaliação
Objetivo: Com base no peso de importância do cenário estabelecido no
procedimento 10, normaliza-se a estratégia arquitetural retirando-se da
apuração as respostas classificadas como correntes.
Detalhamento de

riscos identificados no procedimento 5, tais como

probabilidade, impacto e ação para mitigação propiciam calibragem na
apuração dos benefícios.

59

4.3.5 Resultados Econômicos
Procedimento 15 – Apuração do retorno de investimento
Responsável: Time de avaliação
Objetivo: Determinar as implicações de custo e prazo para cada estratégia
arquitetural, calculando o retorno de investimento para a taxa de benefício e o
custo envolvido em cada alternativa.
Os custos envolvidos em cada estratégia arquitetural são apurados neste
procedimento para que a análise de retorno de investimento possa ser
realizada.
Procedimento 16 - Confirmação e apresentação de resultados
Responsável: Time de avaliação e envolvidos no projeto
Objetivo:

Verificar se cada estratégia está alinhada com os objetivos de

negócio estabelecidos,

identificando os problemas para àquelas que não

encontram-se alinhadas.
Cada estratégia arquitetural é revisada contra os objetivos de negócio
objetivando identificar e corrigir lacunas que por ventura apresentem.
Concomitantemente a esta atividade elabora-se documento contendo os
resultados da avaliação para serem apresentados para todos os envolvidos
do projeto.

4.4 Artefatos Produzidos na Aplicação do Método
Durante a execução de uma avaliação de arquitetura de software, sob uso dos
métodos em análise, informações importantes são obtidas ou geradas e estas
compõem a documentação arquitetural. Registrar, catalogar e disponibilizar esta
documentação é útil tanto para gestão do sistema durante sua vida útil quanto para
uso como referência em novas iniciativas de avaliação de arquitetura de software. A
tabela 3
avaliação.

apresenta os documentos produzidos em cada etapa do processo de

60

Tabela 3 - Documentos produzidos no processo de avaliação de arquitetura de software

ETAPA

DOCUMENTO


Apresentação

Lista de requisitos funcionais e não funcionais


Lista de premissas e restrições técnicas e de
negócio


Visões da arquitetura


Especificação dos atributos de
mencionando as táticas para alcançá-los
Investigação e análise
técnica

Resultados técnicos

Investigação e análise
econômica



Cenários arquiteturais sob uma abordagem técnica



Lista de riscos e não riscos



Lista de pontos de sensibilidade



Lista de tradeoffs


Decisões arquiteturais
técnicas (Análise)

com

fundamentações



Avaliação de benefício de cada cenário



Estratégias arquiteturais


Avaliação
arquitetural

Retorno
arquitetural

Resultados econômicos

qualidade,

de
de

benefício

de

cada

estratégia

investimento de

cada

estratégia


Relatório de retorno de investimento das
estratégias arquiteturais (Análise)

Fonte: Elaborado pelo autor

4.5 Conclusão
Neste capítulo foi esclarecido que a aplicação independente dos métodos ATAM e
CBAM incorre em realizar atividades redundantes e em dispender maior tempo da
equipe de avaliação e dos envolvidos no desenvolvimento de um sistema, fatores
estes que levaram a recomendação de uma organização dos procedimentos de
ambos os métodos quando aplicados conjuntamente.
Apresentou-se a organização dos procedimentos

dos métodos em 5 etapas:

contextualização do processo de avaliação; investigação e análise técnica;
investigação e análise econômica; e resultados econômicos. Esta organização
objetiva facilitar a aplicação integrada dos métodos, racionalizando o processo de
avaliação em si e o tempo a ser dispendido entre envolvidos e a equipe de
avaliação.
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Por fim, descreve o fluxo de execução, os procedimentos e os papéis requeridos na
avaliação de arquitetura de software quando analisada sob perspectiva técnica e
econômica, elucidando os documentos gerados durante o processo de avaliação.
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5 APLICAÇÃO DOS MÉTODOS INTEGRADOS
5.1 Introdução
Este capítulo descreve a aplicação integrada dos métodos ATAM e CBAM no
processo de desenvolvimento de um sistema de apoio à tomada de decisão sob a
organização e procedimentos descritos no capítulo anterior. Ao longo do capítulo
serão discorridos: o processo atual praticado pela consultoria e fatores que levaram
a experimentação dos métodos; o contexto de negócio da aplicação; a realização
de cada etapa da avaliação reportando pontos relevantes da execução; e, por fim,
os resultados auferidos e as dificuldades incorridas na utilização dos métodos.

5.2 Informações sobre a empresa
A consultoria é uma empresa de tecnologia da informação,

especializada em

implementação de sistemas de apoio à tomada de decisão, atuante em empresas da
iniciativa pública e privada.
Possui metodologia para desenvolvimento específica a esta categoria de software
embasada nos princípios do Unified Process e Project Management Institute, na qual
prevê:


Desenvolvimento iterativo e incremental;



Interações formais com os clientes;



Planejamento e controle do projeto;



Gerenciamento de conhecimento;



Alocação de equipe de desenvolvimento especializada composta pelos
papéis:

Gerente

de

projetos,

arquiteto

solução,

especialista

e/ou

desenvolvedor em ferramentas de mercado para sistemas de apoio a tomada
decisão e especialistas em infra-estrutura (banco de dados, application
server, rede, hardware, sistema operacional, etc).
Na metodologia da consultoria as atividades envolvidas no processo de
desenvolvimento de um sistema de apoio à tomada de decisão são divididas em
quatro etapas, cada uma podendo passar por várias iterações, conforme as
necessidades do projeto, a saber:
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Definição de Escopo: etapa onde é determinado ou ratificado o escopo dos
produtos a serem desenvolvidos do projeto em si. Os produtos desta fase são
documentos de definição de escopo e planejamento do projeto.



Análise e Desenho: etapa onde é feita a análise detalhada dos produtos a
serem desenvolvidos e onde são geradas as especificações funcionais e
técnicas bem como demais documentos que irão nortear a materialização do
sistema, incluindo definição da arquitetura e planos de testes.



Construção: etapa onde são efetivamente construídos e validados os diversos
componentes de software que compõem a solução. Inclui toda a fase de
homologação.



Implantação: etapa onde os produtos são efetivamente promovidos em
ambiente de produção e é realizado o aceite final dos produtos com o
contratante.

Um projeto também pode ser dividido em iterações, normalmente dividindo-o em
sub-projetos. Desta forma, as fases acima repetem-se para cada iteração
estabelecida.

5.2.1 Definição/Avaliação

Arquitetural

de

Sistema

Praticada

pela

Empresa
Atualmente a consultoria elabora e/ou avalia a arquitetura de um sistema de apoio à
tomada de decisão utilizando-se de experiências obtidas em projetos desenvolvidos,
modelos de referências e benchmarks de soluções desta categoria sistêmica, não
fazendo uso de nenhum método, fator este que também motivou a permissão da
aplicação dos métodos em uma oportunidade de projeto.
Trata-se de um processo formalizado na etapa de Análise e Desenho da Solução da
metodologia de desenvolvimento de sistema da consultoria, detalhado a seguir.

5.2.1.1 Processo Elaboração/Avaliação da Arquitetura
A definição/avaliação da arquitetura de um projeto na consultoria objetiva o
detalhamento da arquitetura física de um sistema de apoio à tomada de decisão,
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indicando componentes lógicos e físicos, nomes das máquinas, topologia de rede
e demais atributos necessários para a configuração das ferramentas e
programas a serem desenvolvidos.
É um processo de responsabilidade da equipe de infra-estrutura, realizado em
até duas semanas e frequentemente iniciado após finalizada a análise de
requisitos funcionais do sistema.
As atividades envolvidas estão organizadas em 4 procedimentos, a saber :
Procedimento 1 – Levantamento dos Requisitos
Responsável: Especialistas de infra-estrutura da consultoria e da empresa
contratante e arquiteto da solução.
Objetivo: Identificar requisitos técnicos e tecnológicos determinantes para
elaboração da arquitetura.
Este procedimento é realizado por meio de reuniões entre os envolvidos,
normalmente 2 reuniões, com o propósito de identificar e compreender os
requisitos técnicos e tecnológicos a serem atendidos na solução. Entre as
informações abordadas estão:
o Plataformas de hardwares e softwares requeridas ou candidatas;
o Diretivas e/ou procedimentos de segurança a serem aplicados;
o Nível de serviço esperado na solução;
o Restrições técnicas envolvidas na solução.
Procedimento 2 – Elaboração de Propostas Arquiteturais
Responsável: Especialista de infra-estrutura da consultoria.
Objetivo: Elaboração de propostas arquiteturais candidatas aos requisitos
técnicos e tecnológicos demandados.
As propostas arquiteturais são elaboradas sob interpretação dos requisitos e
utilização de modelos e arquiteturas de referência para o domínio.
A fundamentação das propostas é realizada sob aspectos técnicos e
tecnológicos e utilizando-se da visão arquitetural que represente a distribuição
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de hardware e software da solução. A preferência por esta visão arquitetural
é decorrente de solicitação de campo onde comumente os contratantes
deliberam a arquitetura com os responsáveis pela infra-estrutura de suas
empresas.
Procedimento 3 – Validação das Propostas Arquiteturais
Responsável: Especialista de infra-estrutura da consultoria, arquiteto da
solução, gerente de projeto e, opcionalmente, gerente comercial do projeto.
Objetivo: Validar as propostas mediante os requisitos funcionais e
premissas/restrições do projeto.
As propostas candidatas ao domínio são revisadas pelos responsáveis
técnicos e gerente de projeto, identificando a conformidade das soluções
frente aos requisitos demandados e questões contratuais.
Quando a proposta candidata para os requisitos propostos implica em
questões contratuais, o gerente comercial responsável pelo projeto é
envolvido para apoiar na deliberação perante o contratante.
Procedimento 4 – Apresentação de Resultados e Definição da Arquitetura
da Aplicação
Responsável: Especialista de infra-estrutura da consultoria e da empresa
contratante, responsável pela infra-estrutura da empresa contratante,
arquiteto da solução, gerente de projeto e, opcionalmente, o gerente
comercial do projeto.
Objetivo: Apresentação das propostas candidatas e determinação da
arquitetura a ser implementada.
Os resultados são compilados em uma apresentação concisa e objetiva,
apresentando as seguintes informações:


1 slide contendo síntese dos principais requisitos da aplicação,
normalmente os requisitos tecnológicos;



1 slide contendo as premissas e restrições do projeto;



1 ou mais slides cada um contendo uma proposta arquitetural
representada na visão de infra-estrutura e em notação proprietária;

66



1 slide contendo os tradeoffs entre as propostas apresentadas.



1 slide contendo esclarecimentos e a proposta recomendada pela
empresa.

5.2.2 Consideração sobre Processo Praticado pela Empresa
O processo de definição/avaliação de uma arquitetura da consultoria apresenta
resultados positivos nas soluções materializadas, no entanto, situações incorridas
durante a execução dos projetos têm evidenciado vulnerabilidades do processo,
entre elas:
- a deliberação de uma arquitetura sob restrição orçamentária e sem apuração dos
benefícios que venham a promover não tem assegurado a efetividade de uma
solução e consequentemente comprometendo o resultado financeiro dos projetos.
Existem situações que a solução arquitetural mais apropriada para o projeto não é
apreciada por limitações orçamentárias e esta acaba sendo reconsiderada quando a
solução eleita denota inadequação ao ser materializada, implicando em retrabalho e,
consequentemente, aumento dos custos.
- a não pactuação das fragilidades de uma solução arquitetural com todos os
envolvidos tem responsabilizado a consultoria quando riscos, tradeoffs e pontos de
sensibilidade da solução emergem durante a materialização do sistema. Fragilidades
de uma solução são decorrentes de limitações de projeto e conflitos de interesses
entre

os

envolvidos

que

requerem

ser

deliberadas

e

compromissadas

colaborativamente entre todos antes do desenvolvimento da solução.
- a falta de uma abordagem de negócio no processo de definição/avaliação da
arquitetura incorre no não envolvimento de responsáveis da área de negócio,
implicando em decisões desalinhadas com a real necessidade desta área e,
consequentemente, materialização de uma solução inadequada.
O processo de praticado pela consultoria centra-se em aspectos técnicos,
envolvendo apenas os responsáveis por questões tecnológicas do projeto e é
realizado sob uma granularidade na qual não permite identificar e controlar as
fragilidades envolvidas por atributo de qualidade.
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Já, de acordo com as referências pesquisadas, o processo de definição/avaliação de
uma arquitetura de software, sob uso integrado dos métodos ATAM e CBAM,
apresenta como diferencial a identificação e formalização dos atributos de qualidade,
a participação e o compromisso de todos os envolvidos nas decisões arquiteturais,
detalhamento da avaliação técnica identificando os riscos e fragilidades de cada
decisão e apuração dos benefícios e custos de cada estratégia arquitetural.
A tabela 4 demonstra uma síntese comparativa de pontos observados entre

o

processo praticado pela empresa e o processo sob uso integrado dos métodos
ATAM e CBAM.
Tabela 4 - Análise comparativa entre o processo atual e o novo processo experimentado na
empresa

Fonte: Elaborado pelo autor

Na observação dos métodos ATAM e CBAM, bem como na análise de resultados de
suas experimentações em outros domínios na indústria, demonstram que ambos
podem auxiliar a dirimir as vulnerabilidades do processo atual de definição
arquitetural de projeto da consultoria, invocando sua experimentação em um caso
prático para constatar esta interpretação.
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5.3 Contextualização da Aplicação Exemplo
A aplicação dos métodos de avaliação de arquitetura de software descritos no
capítulo anterior foi realizada em uma oportunidade de projeto cujo objetivo foi a
implementação de uma aplicação de gestão de indicadores estratégicos para uma
empresa. Por questões de confidencialidade contratual, informações sobre a
instituição envolvida na oportunidade e particularidades do projeto não serão
divulgadas.

5.3.1 Domínio do Problema
Visando prover gestão à longo prazo, vislumbrando um posicionamento futuro da
instituição comparado as referências mundiais do segmento, um modelo de gestão
estratégico foi implementado.
Este modelo, elaborado sob a referência de modelos de qualidade total e do modelo
de gestão Balanced Scored Card, tem como objetivo ser um modelo integrado de
gestão estratégica que correlaciona elementos do direcionamento estratégico aos
operacionais provendo monitoramento e avaliação das iniciativas desenvolvidas pela
instituição. Os principais requisitos a serem alcançados com este modelo são:


Sistematizar o processo de gestão integrada correlacionando elementos do
planejamento e iniciativas de curto, médio e longo prazo;



Correlacionar as iniciativas da instituição a elementos que definam seu
direcionamento estratégico e a uma visão de médio e longo prazo;



Correlacionar

estratégias,

objetivos

e

iniciativas

a

indicadores

de

desempenho;


Gerir os indicadores e iniciativas sob perspectiva das unidades operacionais e
posição geográfica;



Apurar e demonstrar benefícios diretos e indiretos relacionados as iniciativas;



Gerenciar as entidades envolvidas e suas formas de atuação no
desenvolvimento das iniciativas da instituição; e
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Disponibilizar as correlações entre os elementos de gestão de curto, médio e
longo prazo.

Sob estas expectativas emerge a necessidade de um sistema que suporte o novo
modelo de gestão estratégico, provendo capacidade de estabelecer e controlar
indicadores atrelados a diretrizes, objetivos e iniciativas bem como integrá-los aos
sistemas de gestão operacional e ao parque tecnológico da instituição.
A figura 17, em notação UML, apresenta uma visão gráfica do domínio do problema
objetivando esclarecer que:

Figura 17 – Modelo de Domínio do Sistema de Gestão Estratégico, em notação UML
Fonte: Elaborado pelo autor



A empresa é composta pelo corpo diretivo, responsável por sua gestão, e
pelo corpo operacional, responsável por sua operação;
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A empresa é operacionalizada por região, sendo cada uma composta por um
conjunto de municípios de proximidade geográfica. Em cada região
geográfica a empresa mantém uma unidade operacional para atendê-la;



A análise de desempenho da empresa é realizada por região geográfica pelo
corpo diretivo e por município pelo corpo operacional;



O corpo diretivo tem a incumbência de gerir a empresa estabelecendo
estratégias que

a mantenha rentável e competitiva no mercado. Fatores

mercadológicos influenciam na gestão e na definição de estratégias e estes
são interpretados pelo corpo diretivo por meio de indicadores sócioeconômicos;


Uma estratégia possui um ou mais objetivo. Um objetivo é relacionado a um
ou mais indicador de desempenho da empresa, permitindo acompanhar a
evolução de seu atingimento. Um indicador de desempenho da empresa é
composto por métricas apuradas em um ou mais processo operacional da
empresa;



O alcance de um objetivo é estabelecido por meio de iniciativas a serem
adotadas na empresa. Iniciativas promovem um conjunto de ações
operacionais, ações estas geridas pelo corpo operacional;



Uma ação é composta por atividades e recursos que poderão ser financeiros,
materiais e humanos. Para que uma

ação possa ser monitorada

gerencialmente determina-se uma medida e um procedimento de apuração;


Uma ação é aplicada em campo por município, sendo o controle e a análise
operacional realizada por esta granularidade.

5.4 Aplicação dos Métodos Pesquisados
A aplicação dos métodos foi realizada com o propósito de promover aprimoramento
do processo de definição/avaliação da arquitetura de sistemas nas oportunidades de
projeto da consultoria.
Neste contexto, os métodos foram desenvolvidos internamente sem a participação
de todos os envolvidos no projeto em análise, em especial os representantes da
instituição contratante. Também, não houve preocupação quanto a tempo de
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execução dos métodos, que neste caso foi maior que o recomendado nas
referencias observadas.
A seguir a execução de cada procedimento será descrita.

5.4.1 Contextualização da Avaliação
Procedimento 1 - Apresentação do Método de Avaliação
O método de avaliação foi apresentado detalhadamente para responsáveis da
consultoria,

salientando

pontos

chaves

a

serem

desenvolvidos

na

metodologia da empresa, dentre eles:


Análise e formalização dos requisitos não funcionais de um projeto
assim como analisa-se e formaliza-se os requisitos funcionais;



Adoção da norma ISO/IEC 9126-1 no processo de definição da
arquitetura de um projeto;



Análise detalhada das decisões arquiteturais técnicas e com a
participação de representantes do contratante;



Análise econômica das decisões arquiteturais, quantificando custos e
benefícios;



Elaboração de artefatos que formalizam a análise e o racional das
decisões arquiteturais.

Foi objeto de esclarecimento o dispêndio em relação a tempo e recursos
requeridos para aplicação do método em campo, demonstrando que o esforço
requerido para definição de uma arquitetura utilizando-se dos métodos ATAM
e CBAM

não apresenta diferença significativa em relação ao esforço da

aplicação do processo atual.
Procedimento 2 - Apresentação das diretivas de negócio
Neste procedimento, a identificação dos requisitos foi obtida utilizando-se dos
documentos disponibilizados pelo contratante, dentre eles o diagrama de
contexto do processo de negócio e um rol de casos de uso.
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A equipe avaliadora analisou a documentação, identificando e listando os
requisitos a serem atendidos. Objetivando elicitar os atributos de qualidade
adequadamente a equipe categorizou os requisitos listados de acordo com as
características e subcaracterísticas de qualidade dispostas na norma NBR
ISO/IEC 9126-1 (2003). A tabela 5 apresenta os requisitos identificados e
categorizados para a característica funcionalidade.
Tabela 5 - Requisitos dos atributos da característica funcionalidade
Funcionalidade
Subcaracterística
Requisitos
Adequação
Estabelecer e reestabelecer a qualquer momento uma estrutura
hierárquica de estratégias, objetivos e iniciativas.
Estabelecer e reestabelecer a qualquer momento indicadores em
qualquer nível da hierarquia.
Recuperar as informações sem estar vinculada a navegação de uma
hierarquia (navegação flexível independente da estrutura determinada).
Acurácia
Capacidade de apurar com precisão os indicadores de resultados, sob
regras diferentes e independente da granularidade de dados requerida
na análise.
Interoperabilidade Solução integrar-se aos sistemas operacionais e analíticos existentes.
Segurança
acesso

de Usuários manipularem e/ou acessarem o sistema sob autenticação e de
acordo com sua alçada de responsabilidade no processo de negócio.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os fatores de negócio, sob os argumentos preconizados por Bass et al (2003)
apresentados no capítulo 2, foram formalizados da mesma maneira que os
atributos de qualidade. A tabela 6 demonstra a formalização dos fatores de
negócio envolvidos no projeto.
Tabela 6 - Atributos de negócio
Atributos de Negócio
Características
Requisitos
Maturidade
no O modelo de gestão foi desenvolvido com base em referências
processo
de acadêmicas e de mercado. No entanto, é um modelo inovador para a
negócio
instituição que não possui experiência quanto a sua aplicabilidade,
implicando assim em adequações periódicas até que se atinja o
comportamento esperado.
Vida útil aplicação Por ser uma aplicação que suporta um modelo de gestão a longo
prazo, a vida útil da aplicação é de longo prazo, demandando assim
capacidade de manter-se adequada e atualizada no que tange a
modelo de negócio e a tecnologia envolvida.
Orçamento
Os custos de implementação não podem exceder o limite orçamentário
divulgado pelo contratante.
Prazo
de O prazo esperado para implementação total da aplicação não pode
implementação
exceder 8 meses.
Desenvolvimento
Por envolver funcionalidades diferentes e com precedência de
Iterativo
execução no modelo de gestão, espera-se realizar entregáveis de
funcionalidade da aplicação ao longo do período de sua
implementação, permitindo assim adotar o modelo de gestão sem a
completude do sistema.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Procedimento 3 - Apresentação da arquitetura
Mediante os requisitos de negócio, requisitos funcionais e não funcionais do
sistema

estabeleceu-se a

arquitetura indicada

para as

expectativas

apresentadas.
Para a definição da arquitetura o arquiteto utilizou-se de referências de
proposições

arquiteturais

discorridas

no

capítulo

3,

recomendações

arquiteturais do fabricante da tecnologia eleita e sua experiência em projetos
afins.
A fundamentação da arquitetura proposta foi realizada para os responsáveis
da consultoria usando como visão arquitetural de negócio o diagrama de
domínio do problema demonstrado na figura 17. Já sob a perspectiva técnica
a fundamentação foi realizada sob a visão arquitetural de camadas e fluxo de
dados demonstrada na figura 18.

Figura 18 – Visão Arquitetural de Camadas e Fluxo de Dados da Aplicação

Fonte: Elaborado pelo autor

Com estas duas visões foi possível esclarecer as táticas aplicadas na
definição da arquitetura.

74

5.4.2 Investigação e Análise Técnica
Procedimento 4 - Identificação das proposições arquiteturais
As táticas arquiteturais foram estabelecidas durante a elaboração da
arquitetura, então neste momento aproveitou-se para revisá-las e formalizálas em um documento.
O artefato gerado, representado na tabela 7, registra e divulga as táticas
eleitas na elaboração da arquitetura, fator este contributivo para metodologia
da empresa uma vez que este conhecimento era de domínio exclusivo do
responsável por infra-estrutura no projeto.
Tabela 7 - Táticas arquiteturais aplicadas na arquitetura proposta para
avaliação técnica

Fonte: Elaborado pelo autor
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Procedimento 5 - Geração da Árvore de Utilidade
Como o desenvolvimento da avaliação foi norteado pelas recomendações do
ATAM, a formalização dos requisitos foi realizada com base na geração da
árvore de utilidade o que propiciou estabelecer o primeiro e segundo nível
deste artefato quando da execução do procedimento 2. Sendo assim, nesta
etapa ocorreu o refinamento dos requisitos por atributo de qualidade, a
elaboração de cenários que os atendam e a priorização dos cenários visando
eleger os mais críticos para serem analisados na próxima etapa.
Primeiramente a equipe avaliadora trabalhou na lista de requisitos,
categorizadas sob as características e subcaracterísticas da norma ISO/IEC
9126-1, revisando cada requisito e estabelecendo cenários que os atendam.
A tabela 8 apresenta os cenários de atendimentos para a característica
funcionalidade.
Tabela 8 - Cenários de atendimento da característica funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor

De posse da lista, trabalhou-se na priorização dos cenários, definindo para
cada cenário uma nota que remetesse sua importância perante as
necessidades de negócios e uma outra nota que remetesse a sua
complexidade em materializá-lo. A tabela 9 retrata o registro desta avaliação
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para os cenários estabelecidos para os requisitos da característica
funcionalidade.
O critério de atribuição de nota estabelecido foi de proporcionalidade, ou seja,
quanto maior a nota mais importante ou mais complexo seria o cenário. A
nota foi determinada por valores múltiplos de 10, sob a seguinte escala:
 nota 10 remete a baixa importância ou complexidade;
 nota 20 remete a média importância ou complexidade;
 nota 30 remete a alta importância ou complexidade.
Tabela 9 - Avaliação de importância e complexidade dos cenários da característica
funcionalidade

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao final, com a geração da árvore de utilidade e priorização de cenários,
identificou-se que os principais atributos de qualidade a serem observados
seriam:

adequação,

inteligibilidade,

atratividade,

modificabilidade

e

estabilidade. A tabela 10 apresenta a lista dos cenários priorizados a
prosseguirem na avaliação técnica.
Importante

ressaltar

que

neste

procedimento

foi

necessário

o

desenvolvimento da equipe avaliadora tanto na prática de elaboração e
classificação

de

cenários

por

atributo

de

qualidade

quanto

no
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estabelecimento,

quando

pertinente,

de

resposta

limite

em

seus

atendimentos.
Tabela 10 - Cenários críticos do projeto a serem analisados tecnicamente

Fonte: Elaborado pelo autor

Procedimento 6 - Análise das proposições arquiteturais
Neste procedimento objetivou-se determinar medidas de respostas, riscos,
pontos de sensibilidade e tradeoffs dos cenários mais críticos para a
arquitetura proposta.
Cada cenário priorizado no procedimento anterior foi analisado pela equipe
avaliadora, identificando e registrando o estímulo, o ambiente e a resposta
esperada. Conforme sugerido por Nord et al (2003) neste momento já
determinou-se a melhor e a pior resposta aplicável ao cenário.
Em seguida, resgatou-se e

formalizou-se as decisões arquiteturais que o

cenário remeteu. Para cada decisão arquitetural endereçada no cenário, o
avaliador foi estimulado a identificar a existência ou não de riscos, pontos de
sensibilidade e tradeoffs, este estímulo foi exercitado utilizando-se do
conhecimento e lições aprendidas em outros projetos desenvolvidos na
empresa bem como pelo uso das informações de requisitos de negócios.
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A documentação das análises foi realizada sob a seguinte estrutura:


Cenário: cenário da árvore de utilidade em análise;



Atributo: atributo de qualidade envolvido no cenário;



Ambiente: suposição relevante sobre o ambiente do sistema no qual o
cenário se aplica;



Estímulo: um enunciado preciso do estímulo do sistema que implica o
cenário;



Resposta: um enunciado preciso da resposta requerida para o cenário;



Medidas de respostas: valor que representa o atendimento do cenário
para a situação corrente, pior, melhor e desejada;



Para cada decisão arquitetural determina-se: nome da decisão, riscos e
não riscos pontos de sensibilidade e tradeoffs.

A tabela 11 demonstra a análise realizada para o cenário U1.2 da
característica usabilidade, subcaracterística inteligibilidade.
Tabela 11 - Análise de Cenário

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.4.3 Resultados Técnicos
Procedimento 7 - Brainstorm e priorização dos cenários
Objetivo deste procedimento é de apresentar a todos os demais envolvidos no
projeto os cenários eleitos pela equipe avaliadora e suas respectivas análises
com propósito de compartilhá-los e validá-los entre todos os envolvidos no
projeto, estimulando-os a identificar eventuais lacunas nos cenários
apresentados ou alternativas de atendimento elaborando assim novos
cenários.
Nesta aplicação

este procedimento não foi realizado uma vez que a

avaliação limitou-se a participação de representantes da consultoria que
compôs a equipe avaliadora e equipe executora do projeto, sem envolver
representantes do contratante.
A não realização deste passo não comprometeu o resultado final da avaliação
técnica. Demonstrou, ao final da aplicação, que a avaliação pode ser aplicada
em oportunidades de

projeto

representantes de cliente,

da

consultoria

sem envolvimento

de

principalmente em oportunidade em tempo de

negociação comercial momento este que a participação de representantes de
clientes é restrita e uma definição arquitetural com mapeamento de riscos,
tradeoff e pontos de sensibilidade é importante para deliberações comerciais.
Procedimento 8 - Análise das proposições arquiteturais
Conceitualmente, neste momento é realizada a análise dos novos cenários
que emergem no procedimento 7. Uma vez que não houve realização do
procedimento 7, neste etapa revisou-se os cenários críticos analisados.
Na revisão identificou-se que algumas decisões arquiteturais possuíam alto
grau de incerteza no atendimento de pontos chaves do sistema, necessitando
avaliar a viabilidade técnica por meio de prova de conceito2.

2

Prova de conceito é uma técnica que permite demonstrar se uma determinada decisão ou estratégia

arquitetural é viável de implementação. No projeto em avaliação aplicou-se uma prova de conceito
construtiva que, segundo Guimarães (2008), trata-se de uma técnica a ser aplicada com o intuito de
reduzir risco de fracasso de atendimento de um atributo de qualidade, cobrindo aspectos importantes
do desenvolvimento do sistema, como por exemplo, exequibilidade da funcionalidade, integração entre
componentes, escalabilidade e desempenho.
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A solução em análise estabelece incorporar um novo produto da plataforma
analítica existente no contratante e, para avaliar exeqüibilidade das
funcionalidades esperadas, este produto foi testado sob uma Virtual Machine
da plataforma Microsoft e usando uma amostra de dados representativa do
modelo de gestão disponibilizada pelo cliente. Neste teste pode-se avaliar o
comportamento do produto para a maioria dos cenários críticos eleitos na
avaliação técnica.
Procedimento 9 – Apresentação dos resultados técnicos
Para o contexto de aplicação dos métodos estabelecido com a consultoria,
optou-se por apresentar os resultados da avaliação técnica conjuntamente
com a avaliação econômica.

5.4.4 Investigação e Análise Econômica
Procedimento 10 – Priorização dos cenários
Uma vez que na avaliação técnica elegeu-se os cenários críticos para a
arquitetura proposta e estes possuem grau de importância diferentes na
solução concebida, nesta etapa estabeleceu-se a importância destes cenários
mediante sua sensibilidade aos objetivos de negócio, atribuindo um valor que
a representasse. A tabela 12 apresenta as notas atribuídas aos cenários
críticos.
Esta informação evidencia os cenários mais e menos importantes na análise
econômica e também

será utilizada na apuração de benefício de cada

estratégia arquitetural realizada adiante.
Procedimento 11 – Atribuição da nota de utilidade
A nota de utilidade refere-se ao benefício que o cenário proporciona para
solução em desenvolvimento. Sendo assim, aplicou-se nota entre 0 a 100
para as medidas de respostas corrente, pior, melhor e desejada em cada
cenário.
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Tabela 12 - Priorização dos cenários críticos sob perspectiva de negócio

Fonte: Elaborado pelo autor

As notas foram estabelecidas pela equipe avaliadora de acordo com sua
interpretação dos objetivos de negócio e estão demonstradas na tabela 13.
Tabela 13 - Notas de utilidade de cada cenário crítico

Fonte: Elaborado pelo autor
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Procedimento 12 – Desenvolvimento de estratégias arquiteturais
Neste procedimento, estratégias arquiteturais foram desenvolvidas para os
cenários em análise.
A principal estratégia foi estabelecida pelo próprio cliente quando da
apresentação das necessidades. Sob esta premissa e para os cenários
críticos analisados a estratégia principal foi ratificada e duas outras
estratégias adjacentes foram estabelecidas mediantes os riscos e pontos de
sensibilidades que os cenários envolvidos possuíam.
Uma vez estabelecidas as estratégias, a resposta esperada de cada cenário
vinculado à estratégia foi determinada. A tabela 14 refere-se ao artefato
gerado neste procedimento no qual registra as informações geradas.
Tabela 14 - Estratégias arquiteturais e resposta esperada de cada cenário

Fonte: Elaborado pelo autor
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Procedimento 13 - Apuração da nota de utilidade
Com as estratégias estabelecidas e as respectivas respostas esperadas
determinadas para cada cenário, apurou-se a nota de utilidade da resposta
esperada usando critério de interpolação.
Para cada estratégia tabulou-se as respostas e suas respectivas notas de
utilidade de cada cenário envolvido para que pudesse realizar o cálculo de
interpolação. A tabela 15 ilustra esta tabulação.
Tabela 15 - Tabulação de respostas e nota de utilidade por estratégia arquitetural

Fonte: Elaborado pelo autor

Após aplicação da função de interpolação, conheceu-se a nota de utilidade
esperada conforme denota a tabela 16.
Tabela 16 - Resultado da nota de utilidade esperada

Fonte: Elaborado pelo autor

Procedimento 14 - Apuração do benefício da estratégia arquitetural
De acordo com Kazman et al (2002) o benefício de uma estratégia é recuperado
somando-se o benefício de cada cenário envolvido ponderado pela sua
importância na arquitetura em avaliação (peso atribuído no procedimento 10).
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Para cada estratégia arquitetural o benefício foi calculado pelo uso da seguinte
expressão:

Onde: i

Estratégia arquitetural em análise;

j

Cenário envolvido na estratégia;

Bi

Benefício total de uma estratégia;

bi,j Efeito da utilidade do cenário quando vinculado a estratégia.
Este efeito é quantificado pela diferença entre a nota de
utilidade esperada obtida no procedimento 13 e a nota de
utilidade corrente do cenário atribuída no procedimento 11;
W ,j Peso de importância do cenário na arquitetura em análise
atribuído no procedimento 10.
Utilizando-se deste racional o benefício de cada estratégia foi apurado. A
tabela 17 mostra o resultado obtido.
Tabela 17 - Benefício das estratégias
ESTRATÉGIA
BENEFÍCIO
ESTRATÉGIA A
Adquirir produto que atenda os
principais requisitos
ESTRATÉGIA B
Adquirir produto de
georeferenciamento aderente a
plataforma principal
ESTRATÉGIA C
Antecipar manutenções

515

175
100

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao final da apuração de benefícios constatou-se que a estratégia A possui o
maior benefício porque incorpora o atendimento dos principais cenários
críticos envolvidos na análise econômica. Esta apuração está condizente com
a expectativa do contratante que endereçou como premissa a implementação
da solução na plataforma tecnológica em operação na empresa para o
ambiente analítico.
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5.4.5 Resultados Econômicos
Procedimento 15 – Apuração do retorno de investimento
Nesta etapa foram apurados os custos envolvido nas 3 estratégias
estabelecidas no procedimento 12. Os custos foram estabelecidos com base
na percepção do gerente de projeto e da área comercial que é responsável
pela engenharia de custo de projeto na consultoria.
De posse dos custos e benefícios apurados no procedimento 14, calculou-se
o retorno de investimento de cada estratégia.
Após apuração do ROI, identificou-se que uma segunda solução arquitetural
pode ser proposta ao contratante, solução esta derivada da solução que
emergiu na avaliação técnica que reduz custos e minimiza riscos tornando-se
economicamente mais atrativa e preservando os principais requisitos
demandados.
Procedimento 16 – Confirmação e apresentação de resultados
Para o contexto desta experimentação neste procedimento compilou-se as
informações relevantes para o resultado final de ambas as avaliações,
apresentando-as em um documento da seguinte forma:


Listas dos requisitos funcionais e não funcionais categorizados de
acordo com a norma NBR ISO/IEC 9126-1 (2003)



Visão Arquitetural do Domínio da Aplicação



Visão Arquitetural de Componentes e Fluxo de Dados



Lista de fragilidades de cada solução indicada (riscos, tradeoffs e
pontos de sensibilidade)



Lista das estratégias arquiteturais quantificadas em termos de
benefícios e custos e apresentando o ROI que cada uma provê.



Propostas arquiteturais derivadas ao final do processo de avaliação

Para evidenciar os ganhos auferidos com a aplicação dos métodos,
utilizando-se da visão arquitetural de componentes e fluxo de dados,
apresentou-se a evolução das proposições arquiteturas.
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A figura 19 retrata a solução arquitetural sob a percepção do contratante.

Figura 19 – Visão Arquitetural de Camadas e Fluxo de Dados da
Aplicação – Percepção do Contratante
Fonte: Elaborado pelo autor

Nesta proposição o contratante apresenta como solução o desenvolvimento
do software sob medida em plataforma JAVA para gerir as estratégias,
objetivos e indicadores, integrando os dados mantidos por este software à
solução de Data Warehouse existente na empresa e utilizando-se da solução
da solução SAP BO XI, como solução de apuração e demonstração de
resultados.
A figura 20 retrata a solução arquitetural que emergiu para a avaliação
técnica.

Figura 20 – Visão Arquitetural de Camadas e Fluxo de Dados da
Aplicação – Avaliação Técnica
Fonte: Elaborado pelo autor
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Nesta proposição o arquiteto da consultoria apresenta como solução a
incorporação de um novo módulo SAP ao ambiente de SAP Business
Intelligence do contratante, o módulo SAP Strategy Management (SSM) para
gestão das estratégias, iniciativas e indicadores e uso da solução SAP BO XI
para apuração e demonstração de resultados.
A figura 21 retrata a solução alternativa que emergiu na avaliação econômica.
Nesta proposição a equipe avaliadora, de posse das apurações de benefícios
e custos, dos riscos envolvidos nos cenários e dos resultados auferidos na
prova de conceito, apresenta como solução a incorporação de um novo
módulo SAP ao ambiente de SAP Business Intelligence do contratante, o
módulo SAP Strategy Management (SSM) como solução única para gestão
de estratégias, iniciativas e indicadores, apuração e demonstração de
resultados para o modelo de gestão do contratante.

Figura 21 – Visão Arquitetural de Camadas e Fluxo de Dados da
Aplicação – Avaliação Econômica
Fonte: Elaborado pelo autor

Ao final da apresentação de resultados, sintetizou-se a avaliação da seguinte
forma:


A solução apresentada pelo contratante, equacionada durante o
desenvolvimento do modelo de gestão, tornou-se inadequada em
decorrência de não atender requisitos de negócio essenciais;
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A solução emergente na avaliação técnica demonstrou ser a mais
adequada, porém apresenta alguns riscos que para mitigá-los a torna
mais dispendiosa economicamente; e



A solução emergente na avaliação econômica minimiza riscos e custos
existentes na solução tecnicamente mais adequada, no entanto deixa
de atender requisitos de negócio não prioritários.

5.5 Resultados Auferidos na Aplicação dos Métodos
A experimentação integrada dos métodos ATAM e CBAM no processo de
definição/avaliação de arquitetura de software na consultoria foi considerada
positiva. Os seguintes benefícios foram levantados:


Definição de um racional qualitativo e quantitativo reutilizável que apoie o
processo de definição/avaliação da arquitetura de um projeto de sistema de
apoio à tomada de decisão. Pode ser constatado que por meio da execução
dos 16 procedimentos detalhados no capítulo 4 é possível analisar, identificar
e registrar as definições realizadas sob aspectos técnicos (qualitativo) e
aspectos econômicos (quantitativo) de uma arquitetura de sistema de apoio à
tomada de decisão;



Mapeamento de fatores arquiteturais críticos de sucesso no projeto,
identificando e formalizando os requisitos não funcionais e soluções
arquiteturais aplicáveis;



Clarificação de riscos envolvidos na solução sob uma perspectiva não coberta
na análise de riscos atualmente realizada pela consultoria. A análise de uma
arquitetura por atributo de qualidade e cenários que o atenda é possível
exercitar a identificação de riscos sobre pontos que não são objeto de
percepção quando da concepção da arquitetura alvo;



Clarificação das fragilidades envolvidas nas decisões arquiteturais, servindo
como um instrumento para formalizar compromissos com o contratante;



Transformação do conhecimento tácito em conhecimento gerenciado,
registrando o racional técnico e econômico da definição arquitetural de um
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projeto implementado pela consultoria, permitindo ser reutilizado em outras
iniciativas afins.
Embora a aplicação exemplo não tenha envolvido representantes do contratante no
experimento, pode-se perceber que o uso dos métodos em campo possibilitará:


prover uma nova abordagem de definição de soluções arquiteturais,
envolvendo o patrocinador do projeto e os usuários de negócio por deliberar
as decisões arquiteturais também sobre perspectiva de negócio, ou seja,
sobre custos e benefícios;



desenvolver com a equipe e responsáveis do contratante a complexidade da
solução e o esforço envolvido em sua implementação;

Por fim, os resultados também denotaram que os métodos podem ser aplicados em
situações de projetos em momento de negociação com a área comercial da
consultoria, identificando em tempo de proposta, questões chaves do sistema que
influenciam na determinação do escopo, custo, prazo e qualidade do produto.

5.5.1 Dificuldades na aplicação dos métodos
Uma vez que o processo atual de definição e/ou avaliação da arquitetura praticado
pela consultoria é pautado sob a experiência de seus colaboradores e a utilização
de modelos de referência arquitetural de sistema de apoio à tomada de decisão e
benchmark de mercado, aplicar os métodos utilizando-se de conceitos, fundamentos
e técnicas arquiteturais foi a maior dificuldade na experimentação. Esta dificuldade
evidenciou a necessidade de desenvolver a disciplina de arquitetura de software na
consultoria.
As referências observadas denotam que este tipo de dificuldade é comum no campo
de trabalho, pois a disciplina de arquitetura de software é relativamente recente na
engenharia da computação e precisa ser desenvolvida
organizacional. Bass et al (2008)

sobre o contexto

mencionam esta lacuna em sua pesquisa,

salientando que a produção de software com alta qualidade encontrando as
estratégias de negócio será rotineiramente provida se pessoas e organização
estiverem devidamente equipados com as práticas da arquitetura de software.
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5.6 Conclusão
Neste capítulo apresentou-se a experimentação integrada dos métodos ATAM e
CBAM em um caso prático, relatando detalhadamente os procedimentos aplicados.
Foi apresentada uma comparação entre o processo praticado pela consultoria e a
nova abordagem de avaliação arquitetural sob perspectiva técnica e econômica e
com o uso de métodos. Por fim, foram relatados os benefícios percebidos e as
dificuldades incorridas na execução dos métodos.
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6 CONCLUSÃO
Motivada pela necessidade de dirimir dificuldade e/ou complexidade em campo na
definição arquitetural de sistemas de apoio à tomada de decisão e, estimulada pelas
observações contributivas, porém restritas a outras categorias de sistemas, no uso
de métodos da SEI na elicitação e/ou avaliação de arquitetura de software, este
trabalho de dissertação apresenta os resultados auferidos na indústria na
experimentação do uso integrado dos métodos de avaliação de arquitetura de
software ATAM e CBAM no início do processo de desenvolvimento de um sistema
de apoio à tomada de decisão.
Este trabalho foi estruturado apresentando uma síntese sobre normas pertinentes
ao desenvolvimento de software e fundamentos e técnicas de elicitação e avaliação
de arquitetura de software, salientando o estudo de Nord et al (2003) no qual provê a
deliberação da arquitetura de software sob aspectos técnicos e econômicos
integradamente.
Uma vez que a proposta da pesquisa foi de utilização dos métodos ATAM e CBAM
integradamente e dentre o universo de referências pesquisadas não encontrar
formalização de aplicação dos procedimentos de ambos os métodos com sendo um
único método, uma proposta de organização dos métodos em um único fluxo de
execução foi elaborada objetivando facilitar a experimentação.
Ao final, os métodos, sob uma nova abordagem de execução integrada de seus
procedimentos, são aplicados em um caso prático na indústria analisando a
adequabilidade para o tipo de software em questão bem como identificando os
benefícios e as dificuldades incorridas em sua aplicação.

6.1 Contribuições
Métodos para definição e avaliação arquitetural de sistema tem sido objeto de
pesquisa e experimentação tanto nos centros de pesquisas quanto na indústria. No
entanto, o uso destas ferramentas em sistemas corporativos, especificamente na
categoria de sistema de apoio à tomada de decisão, tem sido pouco difundido. Este
estudo aplica-se a empresas interessadas em desenvolver sistema corporativo de
apoio à tomada de decisão, definindo e/ou avaliando a arquitetura da solução antes
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de sua materialização com o objetivo de alcançar o produto com os requisitos e
qualidade esperados, minimizar riscos de implementação e maximizar retorno de
investimento.
A aplicação da pesquisa em um caso prático permitiu observar os conceitos e
métodos pesquisados ao projetar a solução de um sistema corporativo de gestão de
indicadores estratégicos, descrevendo passo-a-passo os procedimentos executados,
os documentos gerados e os resultados e dificuldades incorridas.
Particularmente para a empresa envolvida no caso prático, o estudo permitiu
identificar uma oportunidade de melhoria de sua metodologia de desenvolvimento de
sistema, possibilitando aprimorar o processo de definição/avaliação de arquitetura
de um projeto. As contribuições mais significantes para a consultoria foram: a
identificação de benefícios envolvidos nas decisões arquiteturais provendo a
capacidade de fundamentação sob a perspectiva de valor para o negócio e o nível
de detalhamento da avaliação técnica permitindo identificar e pactuar fragilidades
técnicas da solução com o contratante antes da materialização do sistema.

6.2 Limitações
Os métodos ATAM e CBAM, conceitualmente, restringem-se a aplicação em
sistemas críticos para o processo de negócio e que, consequentemente, envolve alta
complexidade no seu desenvolvimento ou evolução. Se o domínio de problema não
envolver deliberar um rol de cenários que respondam aos atributos de qualidade e,
consequentemente, endereçam a definição de uma arquitetura, ambos os métodos
não são apropriados de serem utilizados.
Ao observar os métodos em um caso prático identificou-se que sua aplicação requer
ter uma equipe técnica desenvolta na disciplina de arquitetura de software.
Conhecimento

sobre

atributos de qualidade,

padrões arquiteturais,

táticas

arquiteturais, entre outros, são fundamentos indispensáveis para realizar com
efetividade a definição e/ou avaliação de uma arquitetura sistêmica sob a utilização
do ATAM e CBAM.
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6.3 Futuros Trabalhos
Este estudo é resultado de pesquisas que vem sendo realizadas com o objetivo de
desenvolver de forma prática, principalmente na indústria, a disciplina de arquitetura
de software.
O uso de métodos na definição e/ou avaliação de arquitetura de software em
sistemas corporativos, especificamente em sistemas de apoio a tomada de decisão,
mostrou-se viável e com ganhos percebidos. No entanto, é preciso experimentá-los
em mais casos e, principalmente, é preciso experimentá-los em campo com a
interação de usuários de negócios e patrocinadores de projeto.
Trabalhos futuros que possam ser derivados a partir deste são:


Com um número representativo de resultados de avaliação arquitetural de
sistema de apoio a tomada de decisão, ou até mesmo de outras aplicações
corporativas, elaborar padrões e temas e riscos que respondam atributos de
qualidades específicos para este domínio;



Roteiro ou método para desenvolvimento da disciplina de arquitetura de
software nas organizações.
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